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ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından 2 Nisan
2013 Salı günü saat 21:00 sularında telefonla aranarak
Hükümet tarafından oluşturulan “Akil adamlar” heyetinde yer alması istenmiştir.
Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın İsmail Koncuk Başbakan yardımcısı Beşir Atalay’a “Türkiye Kamu-Sen’in süreçle ilgili
görüşleri nettir. İnanmadığımız bir süreçte bulunmamız mümkün
değildir” diyerek heyette bulunmayacaklarını ifade etmiştir.
						
Devamı 26. sayfada

KESK VE MEMUR-SEN
AKİL KOALİSYONUNDA BULUŞTU

28 Mart 2013 Tarihinde gerçekleştirilen
Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan
Genel Başkan İsmail KONCUK;

Devamı
26.
sayfada

‘‘657 SAYILI KANUNDA UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADAN
YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETMEYİZ”

T

oplantıda Türkiye Kamu-Sen’in
iş güvencesi noktasındaki hassasiyetini bir kez daha yineleyen Koncuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik’in önerilerine yönelik
olarak şunları söyledi: “Kamuda sözleşmeli, geçici, vekil gibi statülerde bulunan
tüm çalışanlar kadroya geçirilmelidir. İş
güvencesi noktasında asla taviz vermeyeceğimizi bu masada bir kez daha ifade
ediyorum. Memurların, en büyük kazanımı
iş güvenceleridir. Burada, memurların iş
güvencelerinin herhangi bir şekilde tartışmaya açılmasına asla müsaade etmeyiz.
Bizim talebimiz, kamuda her ne ad altında olursa olsun, 4/B’li, 4/C’li, sözleşmeli,
geçici, vekil tüm personelin iş güvencesine sahip memur statüsünde çalıştırılması
yönündedir. Bu konudaki tavrımız çok net
ve açıktır”
Devamı 12. sayfada
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SAMSUN ŞUBELERİ İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

G

enel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan ve Genel Dış İlişkiler
ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 30 Mart tarihinde Samsun 1 ve 2
No’lu Şubeler tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
Toplantı, şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal

Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda Samsun 1 No’lu Şube Başkanı
Levent Kuruoğlu ve Samsun 2 No’lu
Şube Başkanı Hasan BUDAK birer açılış konuşması yaptı.
Toplantıda bir konuşma yapan Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
Özdemir “Kamu çalışanlarına uygulanan hukuk dışı tutum ve davranışlar kar-

şısında dik duran ve mücadele veren siz
değerli dava arkadaşlarımızın desteği
ile gün geçtikçe büyüyoruz. İnşallah bu
yıl yetkiyi alacağız. Türk Eğitim-Sen olarak, Başbakan ve kabine üyeleri tarafından horlanan, toplumda itibarı kaybolan
siz değerli eğitimcilerin sorunlarını her
zaman her platformda dile getiriyoruz.
Türk eğitimcileri bu olumsuz tabloyu
mutlaka değiştirmelidir. Hükümete ve
bunların yandaşı olan malum sendikaya
destek verilmemelidir. Eylemlerimizle,
etkinliklerimizle ve hukuki mücadelemizle hiçbir eğitimcinin sorununu göz ardı
etmiyoruz.” diye konuştu.
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan
da Türk Eğitim-Sen’in kamusal alanda
ahlaki ve milli değerler çerçevesinde
serbest kıyafet uygulamasını desteklediğini kaydeden Kaplan, bu konuda Genel Merkezin üyelerimize hukuki destek
vermek için aldığı kararı hatırlattı.
Siyasi erki ve malum sendikayı eleştiren Kaplan, “Anayasa’da yer almayan
ve sadece bir yönetmelikle düzenlenmesi gereken kamusal alanda başörtüsü serbestliğini oy toplamak ve üye
yapmak için istismar alanı olarak kullanıyorlar” dedi.
Önümüzde Anayasa referandumu
göründüğünü söyleyen Kaplan, “Anayasa paketinde devlet memurluğu kaldırılacak, Türklük tanımı kaldırılacak,
başkanlık sistemi getirilecek. Tüm bunlarla birlikte pakette kamusal alanda
başörtüsü serbestliği de yer alacak. Bu
durumda hangisinden vazgeçersiniz?”
diye sordu.

T

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI YAPILMALI,
MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR

ürk Eğitim-Sen olarak Milli
Eğitim Bakanlığına Görevde
Yükselme Sınavında başarılı
olan adaylar arasından boşalan norm
kadrolara atama yapılması ve ilgili yönetmelikle belirlenen süreye uygun olarak
iki yılda bir sınav yapılması konusunda
dilekçeyle başvurma zorunluluğu hasıl
olmuştur.
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Dilekçemizde; Bakanlığın Merkez ve
Taşra Memur Kadroları İçin Görevde
Yükselme Sınavının yapılmasından bu
yana geçen 3 yılı aşkın zamana rağmen
yeni bir sınav yapılmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca, memur kadroları için görevde
yükselme sınavına katılıp başarılı olan
ve aranan tüm şartları taşıyan adaylar
arasından atama yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususuna değinilmiştir.
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TUZAKLARA DİKKAT EDELİM!

Ü

lkemiz son zamanlarda hem
kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının, hem de milli birlik ve devletin üniter
yapısının tehlikeye girdiği bir süreci yaşamaktadır.
Bin yıllık birlikteliğimiz sözde açılım, demokratik süreç, barış süreci
gibi ifadelerle tehlikeye girmektedir.
Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Kurtuluş
Savaşı’nda omuz omuza canları pahasına topraklarımızı düşman işgalinden
kurtaran bu milletin evlatları değil miydi?
Türkü, Lazı, Kürdü, Arabı, Çerkezi aynı
değerler için mücadele vermedi mi? Ne
oldu, ne değiştide, birden bire ‘36 etnik
yapı’ şeklindeki ifadeler bu ülkeyi yöneten zatı muhteremler tarafından Türkiye
gündemine taşındı.
Millet olarak, dünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız.
Artık sağcısı, solcusu, Alevi’si, Sünni’si,
milliyetçisi, muhafazakârı ayrımı yapmadan, bu ülkenin birlik ve beraberliği için
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti
devletine, al bayrağımıza, dilimize ve
manevi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü yarın çok geç olabilir.
Hepimizin malumu olduğu üzere;
sivil Anayasa adında başlatılan yeni
Anayasa çalışmaları Meclis’te grubu
bulunan siyasi partilerin temsilcileri tarafından yürütülmektedir. Zaman çok
daralmıştır. Sayın Başbakan komisyon
çalışmalarını tamamlanmaması durumunda ‘AKP olarak kendi hazırladığımız
yeni Anayasamızı millete göstereceğiz’
diyor. Büyük bir ihtimalle de Anayasa re-

ferandumu yerel seçimlerden önce önümüze gelecek.
Türk milletinin önüne konulacak yeni
Anayasa, hem kamu çalışanlarını, hem
de milletin geleceğini ilgilendiren tuzaklarla dolu olacaktır. Anayasa paketinde
birçok konu yer alacaktır.
Bunlardan birincisi iş güvencemize
yöneliktir. Anayasa’da yer alan 128. madde kamu çalışanlarının iş güvencesini
garanti altına almaktatır. Anayasa’nın
128. Maddesinde yer alan ‘Devletin
asli ve sürekli işleri devlet memurları
eliyle yürütülür’ ifadesini ‘Devletin işleri
çalışanlar tarafından (sözleşmeli, 4-C,
part-time veya çağrı usulü ile) yürütülür’
şeklinde değiştirecekler ve sabah uyandığımızda iş güvencesi olmayan çalışan
durumuna düşeceğiz.
Pakette yer alacak diğer bir konu;
başkanlık sistemi ve bununla birlikte
daha öncede kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin güçlendirmesi ile temelleri atılan eyalet sistemi olacaktır.
Pakette ‘Türklük ırkçılığı çağrıştırıyor’ denilerek, Türklük kavramının yerine ortak vatandaşlık kavramının getirilmesi de yer alacaktır. Bize göre bu coğrafyada kendisini Türk hisseden herkes
Türk’tür. Türklük bir üst kimliktir.
Tüm bu konuları Anayasa paketine
dahil edip, üzerine cila çekecekler. Tıpkı 2010 yılında yapılan referandumunda olduğu gibi. Pakete kamusal alanda
başörtüsü serbestliğini de dahil edecek,
başörtüsünü istismar alanı olarak kullanacaklar. Pakete ‘hayır’ diyenlere, ‘bunlar başörtüsüne karşı’ diye kampanya
yürütecekler.

Sami ÖZDEMİR

Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Bu Anayasaya ‘evet’ dediğimiz takdirde iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına, başkanlık ve eyalet sistemine,
Türklüğümüzün elimizden alınmasına
‘evet’ demiş olacağız. ‘Hayır’ dersek de
anamızın, bacımızın, ninemizin başörtüsüne ‘hayır’ demiş olacağız.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda kılık-kıyafet düzenlemesi bir yönetmelikle düzenlenebilir. Ancak mevcut Hükümet oy toplamak, yandaşı olan
malum sendikada üye yapmak için bu
alanı istismar etmektedir. Hükümet istese iki dakikada bu sorunu çözebilir. Ama
bu sorunu bilerek çözmüyorlar.
Türk Eğitim-Sen olarak kamusal
alanda başörtüsü sorununun çözülmesini ve başörtüsünün istismar alanı olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Bu ve
benzeri birçok konuyu gündeme getiriyor ve yayın organlarımız aracılığıyla
sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz.
Değerli arkadaşlar, Türk EğitimSen’in mutlaka yetkili olması gerektiğine
inanıyoruz. Çünkü bizim yetkili olmamız,
bu ülkede dik duran vatansever insanların çoğalması anlamına gelmektedir.
Birlik ve bütünlüğümüzün bozulmaması dileğiyle…

BECAYİŞTE YARGI KARARLARI DİKKATE ALINMALIDIR

M

illi Eğitim Bakanlığının,
28.09.2012 tarihli duyurusu
ile 2012 yılı özür durumuna
bağlı yer değiştirme döneminde atanmak istedikleri illerde alanlarında açık

norm kadro bulunmaması nedeniyle
yer değişikliği gerçekleştirilemeyen
öğretmenler ile bunların özürlerinden
dolayı atanmak istedikleri yerlerde
görevli öğretmenlerin karşılıklı yer değişikliği yapabilecekleri ilan edilmiştir.
Bu kapsamda bir çok kişi becayiş ile
yer değişikliği yapmıştır. Ancak; daha
sonra yapılan atamalar becayişi istemeyenlerin itirazı üzerine iptal edilmeye
başlamıştır. Becayiş yolu ile atamaları
yapılanların talepleri doğrultusunda isteyenlerin iptalleri, istemeyenlerin ise

yeni görevlerinden kalmaları hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim
Bakanlığına 21.01.2013 tarih ve 69 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuş, başvurumuza 06.03.2013 tarih ve 164506
sayılı yazı ile olumsuz cevap verilmiştir.
Becayiş atamalarının iptallerine ilişkin yerel mahkemelerden lehte kararlar
verilirken Bakanlık halen yanlışında ısrar etmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak
bakanlığı yanlışından dönmeye davet
ediyoruz.
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Köşe Yazısı

S

HAYDİ KAHRAMANLAR
İŞ BAŞA DÜŞTÜ

on günlerde tutturdular bir barış
süreci.
Barış : Kavga eden ve savaşan devletler ve insanlar arasında yapılır.
Türk milleti kiminle kavgalıdır, kiminle savaşmaktadır, kime düşmandır, kimi
yerinden yurdundan etmiştir,hangi kundaktaki çocuğu katletmiştir,kimin bayrağına düşman olmuştur,nerede ırkçılık
yaparak kan dökmüştür.
Böyle bir şey asla olmamıştır. Olmadığı gibi bu yüce milletin o engin yüreği
herkesin sığındığı yuva olmuş, kendisine, dinine,bayrağına,vatanına saygılı
olan herkese kucak açmış,Türkiye de
yaşayan herkesi kendisinden saymıştır.
Durum böyle olunca Bu asil millet
kimseye düşman değildir ki barışsın.
Ama Türk milletine düşman olanlar bellidir ve tam tersiTürk Milletine düşmanlık yapılmaktadır.
Türk milletinin düşmanları:
Andımız kaldırılsın diyenler,
Okul kitaplarından bayrak şiirini kaldıranlar,
Ruhsuz, milletsiz, dinsiz anayasa istiyoruz diyenler,
Anadilde eğitim isteyenler,
Türk milletini 36 etnik yapıya ayırmaya çalışanlar,
Rengini şehitlerimizin kanından alan
al bayrağımıza katlanamayıp’’devlet
bayrağı olsun’’diyenler,
Anayasadaki Türklük tanımından rahatsız olanlar,
Türk milletine savaş açıp, isyan edip,
askerini, polisini şehit eden, 40 000 vatandaşını katleden çocuk katilleri,

Nesepleri belli olmayıp neseplerini
bulmaya çalışanlar ve yeni bulanlar,
Menfaatlerini Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin yıkılışında ve yok oluşunda
görenler,
Bugünkü ihanet sürecinde yer alanlar,
Geçmişlerindeki belirsizlikler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nden intikam
almaya çalışanlar,
İşte Türk milletinin düşmanları bunlardır.
Bu Türk düşmanları ile, bölücü örgütle barışmak Türk devletine ve Türk
milletine yakışan şey değildir ve gerek
de yoktur. Eğer onlar barışmak istiyorlarsa gelip tövbe istiğfar edip, özür dileyip Yüce Türk Milleti’nin engin vicdanına sığınıp af dilemeli ve adalete teslim
olmalıdırlar.
Türk düşmanları bunları yaparken
unuttukları bir şey vardır:
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEMİŞTİR.
BU milletin haini ve düşmanı her zaman olmuştur olmaya da devam edecektir.
Ama bu milletin kahramanları da
çoktur ve kahramanları ayağa kalktığında hainler hep kaçacak delik aramışlardır.
Buradan o kahramanlara sesleniyorum.
NEREDESİNİZ?
Ey öğretmenler, üniversite çalışanları, eğitim çalışanları, bu ülkenin münevverleri nerede olduğunuzu nerede
durduğunuzu, nereye ve kime destek

Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

verdiğinizi bir daha kontrol ediniz ve
gözden geçiriniz.
Eğitim çalışanlarının problemlerini çözemeyen, çözmek için gayret
göstermeyen ve bir araya gelemeyen
sendikaların Ülkenin bölünmesi söz
konusu olduğunda,anadilde eğitim
konusunda,andımızın kaldırılması konusunda nasıl kanka olduklarını hep
birlikte müşahede ediyoruz.
Yarın çok geç olmadan nereye ve
kime destek verdiğinizi bir daha gözden
geçirin.
Başka yerde kahraman aramayın
aramayalım.
Bu ülkenin kahramanları bizleriz.
Bu Vatan bölünmesin,
Ezan susmasın,
Bayrak inmesin diyenler.
Hepinizi başı dik, alnı ak, haksızlığın
karşısında yılmadan, eğilip bükülmeden
dik duran sendikamıza destek vermeye
davet ediyorum.
Tarih yazmak korkakların işi değildir.
Korkakların sonu teslim olmaktır.
Unutmayınız ki:
Dik durursanız sığınak
Eğik durursanız basamak olursun.

M

illi Eğitim Bakanlığı 05/04/2013 tarihi itibariyle
İzin Yönergesinde değişiklik yaptı. Söz konusu
değişiklikler ile 16/01/2013 tarihli Bakanlığın önceki uygulaması kaldırılarak okul müdürlerine verilen mazeret izni kullandırma yetkisi yeni düzenlemeyle taşrada
Vali ve Kaymakamlara verilmiştir.
Yönergedeki diğer değişiklik ise; 11. Maddenin dokuzuncu bendine yeni fıkra eklenmek suretiyle refakat izni
verme yetkisi 6. Maddede belirtilen amirlere yani taşrada
Vali ve Kaymakamlara verilmiştir.

4

TÜRK EĞİTİM-SEN
www.turkegitimsen.org.tr

B

u ifadeleri Sayın Nabi Avcı’ya
hakaret olsun diye yazmıyoruz, elbette, ama biz de
seyreden sendika konumunda kalmak
istemiyoruz. Çünkü seyreden bir sendikamız zaten var.
Türk Eğitim Sen olarak Sayın Bakanı harekete geçirmek için, zaman
zaman eleştiriyoruz, bu eleştirilerimiz
dahi sayın Bakanı harekete geçirmeye
yetmedi. Birçok internet sitesinde de,
Sayın Avcı’yı, sessiz kaldığı için, eleştiren yazılar da yayınlandı, ancak Sayın
Bakan’dan yine ses çıkmadı.
Burada eğitim öğretimin problemlerinden tekrar söz etmeyeceğiz, defalarca dile getirdik, Bakandan en küçük bir
tepki duymadık. Daha önce yaptığımız,
SAYIN NABİ AVCI’YI GÖREN DUYAN
VAR MI? İsimli haberimizde problemleri
dile getirmiş ve Sayın Bakan’dan, bunları çözmek adına nasıl bir yol takip edeceğini sormuştuk, ancak Sayın Avcı bu
konularda resmi bir açıklama yapmadı.
Türk Eğitim Sen olarak, daha önce
de, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer’i defalarca eleştirmiştik. Sayın
Dinçer, bu eleştirilerimizi hemen hemen hiç dikkate almamış, eleştirilere
kulak vermek yerine Türk Eğitim Sen ile
küsmeyi yeğlemişti. Sayın Avcı da Türk
Eğitim Sen’e küser mi bilinmez ama biz
kendisinden beklentilerimizi söylemeye
devam edeceğiz.
*Yeni ama köhne 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği sıkıntıları görmezden gelen bir Milli Eğitim Bakanı olur mu? On
binlerce öğretmen norm kadro fazlası
olmaktan neredeyse inim inim inlerken
SEYREDEN VE OTURAN bir Bakanı bizim de seyretmemizi kimse beklemesin.
*Zorla alan değiştiren, memur yapılan ve yeni konumundan ıstırap duyan,
verimli olmadığını düşünen binlerce
öğretmen varken, kimse bizden Sayın

AYAĞA
KALKIN
SAYIN AVCI
AYAĞA
KALKIN!
Bugüne kadar çok çeşitli Milli Eğitim Bakanları gördük, koşan Bakan,
konuşan Bakan, atanBakan vb. şimdi eğitim camiası yeni bir Bakan tipi ile
karşı karşıyadır, OTURAN VE SEYREDEN BAKAN.
Nabi Avcı gibi yaşanan bu rezaleti seyretmemizi beklemesin.
*Ucube, saçma sapan bir yönetici atama yönetmeliği ortada dururken,
kimse bizden, Sayın Nabi Avcı’yı eleştirmememizi beklemesin.
*Eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü
konusunda nasıl bir çözüm üreteceğini
söyleyemeyen, b u konudaki tüm taleplere kulaklarını tıkamış bir Bakanı görmezden gelmemizi kimse bizden beklemesin.
*Torpilli şube müdürlüğü görevlendirmeleri son gaz devam ederken, hak
edenlerin hakları çiğnenirken, inatla
şube müdürlüğü sınavı yapılmazken
kimse bize, Nabi Avcı’ya söz etmeyin
demesin.
*Ülkede milli eğitimin problemlerini
çözmekte, her ilde farklı farklı uygulamalar yapılırken, çözüm yolunu bilmeyen ve bulamayan bir Bakan ne iş yapar, demeyi kimse bize çok görmesin.
*Eğitim çalışanlarının görevde yük-

selme sınavı ile ilgili bir takvim yapamayan, bu işi en kısa sürede çözeceğiz
diyemeyen, bir Bakana, SEYREDEN
VE OTURAN BAKAN dememizi, kimse
yadırgamasın.
*21 aydır görevde olup, eğitim çalışanları için yüz güldüren tek bir uygulamaları olmayan, öğretmeni, hizmetli ve
memuru tanımayan, dert oluşturmaktan
başka bir faaliyetlerini görmediğimiz, bir
kısım üst düzey bürokratlara hala tahammül eden, bir Bakana, iki çift sözümüzü kimse abartılı bulmasın.
Türk Eğitim Sen, bütün eğitim çalışanları adına, Sayın Nabi Avcı’dan artık
ortaya çıkmasını, problemleri bildiğini
ve çözeceğini söylemesini beklemektedir. Sayın Avcı, artık “oturmak ve seyretmekten” başka şeyleri de yapabileceğinizi gösterin. Eğitim çalışanlarının
tüm problemlerini bildiğinizi söyleyin
ve gösterin. Yaşanan haksızlıklara göz
yummayacağınızı ispat edin. AYAĞA
KALKIN SAYIN AVCI AYAĞA KALKIN!
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ÇADIR TİYATROSUNA İZİN VERMEYECEĞİZ
Köşe Yazısı

2

010 yılında yapılan Anayasa referandumuyla gerçekleştirilen
değişiklikle Toplu Sözleşmelerin iki yılda bir yapılması belirlenmiştir.
Nitekim, geçtiğimiz yıl, bu usul ilk
defa uygulamaya geçirildi.
Tabii ki biraz gecikmeyle!
Çünkü, 2011 yılında yapılması gereken görüşmeler, ancak 2012 yılı Mayıs
ayında gerçekleştirilebilmiştir. Bu nedeni de AKP Hükümetinin, Anayasa değişikliğinin sendika kanununda gerektirdiği düzenlemeyi, referandumdan ancak
19 ay sonra gerçekleştirmiş olmasıdır.
Bu sene de 1 Ağustos 2013 tarihinde
yeni bir Toplu Sözleşme süreci başlayacak.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun
hükümleri çerçevesinde belirlenecek
olan yetkili sendikalar, Hükümet ile pazarlık masasına oturacak ve 2014 ile
2015 yılının konularını karara bağlayacak.
Bu açıdan değerlendirildiğinde bu yıl
gerçekleştirilecek görüşmelerin önemi
bir kat daha artmaktadır. Çünkü önümüzdeki iki yılı bağlamış olacağız!
Kamu çalışanları çok iyi hatırlayacaktır ki; geçtiğimiz yıl, elli yılın en iyi Toplu
Sözleşmesini imzalayacağız, iddiasıyla
ortaya çıkanlar, daha önce örneğine hiç
rastlanmayan ve inşallah bundan sonra
da bir daha yaşanmayacak olan bir beceriksizliğe imza atmışlardır.
Hükümete yakın olmanın ya da iktidar partisinin eteklerinde tutunarak yol
almanın, taleplerin hayata geçirilmesi
için yeterli olacağını zanneden ve bu
zanlarına güvenerek bol kepçeden sallayanlar, kamu çalışanlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmışlardır.
Ayakları öylesine yerden kesilmiş,
iktidar sarhoşluğu öylesine gözlerini bulandırmıştır ki; halvet oldukları makamların sözlerine güvenerek, öğretmenlerin ek ödeme sorununu çözdüklerini
-hatta ek ödeme rakamlarını da belirterek- üyelerine cep telefonu mesajlarıyla
duyurmuşlardır.
Toplu Sözleşme başlamadan önce
ve görüşmeler süresince havalı havalı
kameralar karşısına geçen, Başbakanla
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sürekli meşverette bulunan, Bakanlarla
beş taş oynayan bu sözde sendikacıların içine düştüğü durum; süreç tamamlandığında ise kuyruğunu kıstırıp köşe
bucak pısan kediciklere bile rahmet
okutacak haldeydi.
İşveren Sendikacılığı!
Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde, Hükümetin gayr-i ciddi tavrını gören Genel Başkanımız sayın İsmail Koncuk, hem KESK hem de Memur-Sen’e
23 Mayıs’ta iş bırakma eylemi yapmayı
teklif etmiş; KESK bu çağrıya olumlu cevap vermiş fakat Ahmet Gündoğ’du 23
Mayıs tarihini eleştirerek karşı çıkmıştı.
Bunun üzerine Genel Başkanımız, Ahmet Gündoğdu’yu makamında ziyaret
ederek kendisinin belirleyeceği herhangi bir tarihte de Memur-Sen ile beraber
iş bırakabileceklerini bildirmiş ve fakat
bu çağrıya da olumlu cevap alamamıştı.
Hatta hatırlarsınız; Toplu Sözleşme
başlamadan çok önce 29 Mart 2012
tarihinde Beyaz TV’de İsmail Koncuk
ve Ahmet Gündoğdu Med Cezir isimli
programda canlı yayın konuğu olmuşlar; Genel Başkanımız, Memur-Sen
Başkanına hitaben “Diyelim ki masaya
oturduk, 700 bin öğretmene, 100 bin
akademisyene ek ödeme verilmedi. Bu
bir haksızlıktır, isyan ediyoruz, siz de
isyan ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla, tebrik ederim. Kamu-Sen olarak biz
ilan ettik, Ankara’da dev mitingler yapacağız, hatta iş bırakma eylemine kadar
her eylemi yapacağız siz de bizimle birlikte iş bırakacak mısınız, bizimle ortak
hareket edecek misiniz?” şeklinde teklifte bulunmuş fakat Ahmet Gündoğdu,
Kamu-Sen’in asıl amacının Ak Parti’yi
yıpratmak olduğunu vurgulayarak “Sizinle birlikte hareket etmeyiz, iş bırakmayız ama biz de ayrı mitingler yaparız”
diyerek cevap vermiştir.
Düşünebiliyor musunuz;
Kendini sendika olarak adlandıran
bu yapı, Hükümet partisinin yıpranabileceği endişesiyle kamu çalışanlarının
ortak iradesini yansıtacak olan güç birliğini engellemeyi, sendikal mücadelenin
en etkili eylem metodu olan iş bırakma
girişimine dahil olmamayı tercih ediyor!
Buna ne derler bilemiyorum!
İşveren sendikacılığı mı desek, Hü-

Talip GEYLAN
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
kümet sendikacılığı mı desek, parti sendikacılığı mı desek?
Memur-Sen, KGHK’nda Suçüstü Yakalandı!
Toplu Sözleşme sürecinde, bir sendika, çalışanların hak mücadelesini kora
kor ortaya koyarken ve bu uğurda darp
edilip biber gazlarına maruz kalırken; bir
başka sözde sendika Güven Park’ta eylemsi pozlarla piknik yapıyordu.
Nitekim bu basiretsizliğin Toplu pazarlık masasına da yansıtılmış olması
neticesinde süreç fiyaskoyla tamamlanmış ve konu Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu (KGHK )’na intikal ettirilmiştir.
25 Mayıs 2012 günü Kurul ilk toplantısını yaptı.
İşveren tarafının Kurula getirdiği tekliflerin, sendikaların beklentilerinin çok
altında olduğunu gören Genel Başkanımız İsmail Koncuk, sendikalara Kuruldan çekilme ve topu Hükümetin kucağına bırakma teklifini götürdü.
KGHK 11 üyeden oluşmaktadır. Kurulun karar alma yetisine sahip olması
için en az sekiz üyenin toplantıda hazır
bulunması gerekir. Aksi durumda Hakem Kurulu işleyemez ve karar alamaz.
İşte bunu sağlamak için Genel Başkanımız KESK ve Memur-Sen üyeleriyle
birlikte toplantıya katılmayarak Kurulu
kilitlemeyi amaçlamıştı.
Bu sağlanmış olsaydı, ücret artışlarını kucağında bulan Bakanlar Kurulu,
belki daha töleranslı davranmak durumunda kalacaktı. Kabinenin alacağı karar her durumda şimdi muhatap olduğumuzdan daha düşük olmayacaktı.
Lakin iş bırakma eyleminde olduğu
gibi yine Memur-Sen, bu davete katılmamış ve toplantıya girerek Kurulu çalıştırmış ve 2012 yılı için %4+4 ve 2013
yılı için de %3+3 maaş artışlarını Kurul
kararı olarak tescil ettirmiştir.
İnanın şimdi Sayın Başbakan Erdoğan çıksa; “Ey kamu çalışanları, biz
Hükümet olarak 2012 yılında % 10+10
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ve 2013 yılı için de % 15+15 zam oranı
belirlemiştik, fakat bu sendikalar elimizi kolumuzu bağladı, KGHK’nun kararı
neticesinde mevcut zam oranına mahkum kaldık” demiş olsa, yalan söylememiş olur. Çünkü Anayasal bir kurul olan
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun
kararları bağlayıcıdır. Bu kararları Hükümetin uygulamıyorum deme tercihi
yoktur.
Bu açıdan değerlendirdiğimizde,
Memur-Sen’in toplantıya girerek Kurulu
çalıştırmış olmasının ve bu sayede Hükümetin elini rahatlatarak sıkıntıdan kurtarmasının ne anlama geldiği çok daha
iyi anlaşılacaktır.
Yalancının Mumu İki Saat Yandı!
Bu arada şu dipnotu da vermek gerekir ki; KGHK’na Memur-Sen adına katılan Doç. Dr. Aydın Başbuğ da işveren
tarafının masaya getirdiği maaş zammı
teklifine EVET oyu vererek sendikal mücadele tarihinde eşine rastlanmayacak
bir duruma vesile olmuştur.
Memur-Sen temsilcisi Başbuğ’un
bu tavrının kamuoyuna yansımasından
sonra kamu çalışanları arasında büyük
bir infial uyanmış ve Memur-Sen’e karşı
büyük tepki oluşmuştur.
Bu tepkiler üzerine, 30 Mayıs 2012
tarihinde saat 10:30’da sendika merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen
Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu,
Genel Başkanımızı ve Konfederasyonumuzu yalan söylemekle itham ederek,
Aydın Başbuğ’un teklife evet oyu vermediğini bilakis görüşme tutanağını şerh
koyarak imzaladığını açıkladı.
Gündoğdu’nun bu açıklamasına canlı TV yayınında cevap veren Genel Başkanımız İsmail Koncuk ise; “4+4 teklifine
Memur-Sen’in akademisyen üye olarak
teklif ettiği Doç. Dr. Aydın Başbuğ evet
oyu verdi. Biz bunun üzerine basına bilgi
verdik. Bugün Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye KamuSen’i kamuoyunu aldatmakla suçladı.
Memur-Sen, Aydın Başbuğ’un şerhli
olarak imzaladığı metni yayınladı. Ama
Memur-Sen aldatıyor. Bu imza sirküsü,
Hakem Kurulu’nun toplantıyı bitirdikten
sonra toplantıda görüşülen konuların
tamamına yönelik imzalattığı tutanaktır.
4+4 oylaması, dün saat 18:00-19:00’da
yapıldı. Aydın Başbuğ buna evet dedi.
Başbuğ gece 02:00’da ise Kamu Görev-

lileri Hakem Kurulu’nun sonuç tutanağını şerhli imzaladı. Ben şunu söylüyorum:
Bizim yalan söylediğimizi ispat ederseniz, ben Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığından istifa edeceğim. Peki Sayın
Gündoğdu, siz yalan söylüyorsanız istifa edecek misiniz?” diye sordu.
Memur-Sen’in Başkanının hesap etmediği bir husus vardı ki, o da herkesi
kendisi gibi zannetmesiydi.
Ancak Aydın Başbuğ onun gibi çıkmadı! Doğruları söyledi.
Başbuğ, Gündoğdu’nun basın toplantısından iki saat sora memurlar.net
haber sitesine verdiği mülakatta “Bizim
oyların rengi bir şey değiştirmiyordu.
Bir iyi niyet ifadesi olarak bu nedenle
4+4 zammına kabul oyu verdim” (http://
www.memurlar.net/haber/236803) diyerek Gündoğdu’nun yalan beyanını ifşa
ediyordu.
İşte,
Geçtiğimiz yıl yaşanan çadır tiyatrosunun macerası bu şekilde sahnelendi.
Kamu çalışanları; Toplu Sözleşme
pazarlığında sendikaların elini güçlendirecek önerileri reddeden, sözde sendikal stratejilerini iktidarın politikalarına
göre belirleyerek çalışanların hak mücadelesini bir yana bırakan ve sırtını
dayadığı siyasetin saha memurluğunu
yapanların sendikacılık adına piyasada
arz-ı endam etmelerini sorgulamalıdır.
Çadır Tiyatrosu Bitti, Şimdi yeni bir
sürece giriyoruz.
Önümüzdeki 1 Ağustos tarihinde Hükümet ile yeni bir Toplu Sözleşme görüşmesi gerçekleştireceğiz.
Toplu pazarlık; öncelikle iyi bir hazırlık aşamasını gerektirir.
Kamu çalışanlarının ihtiyaçları, problemleri ve beklentileri en doğru ve gerçekçi şekilde tespit edilmeli; siyasi kaygı
ve politik hedeflerden uzak şekilde, sadece kamu çalışanlarının zaviyesinden
süreç yönetilmelidir.
Çalışanların temsilcisi olan sendikalar, görüşmelerde çalışanlar adına bir
fazla ne elde edebilirim arzusuyla hareket etmeli, Hükümetten gelecek tepkileri
karşılamanın kaygısında olmamalıdırlar.
Sendika temsilcileri, en donanımlı
şekilde masaya otururken, hak mücade-

lesi için her türlü eylem ve etkinliği ortaya koyabilecek kararlılıkta olduklarını da
muhataplarına hissettirmelidirler.
Toplu Sözleşme görüşmeleri; masada vuku bulan tavırların estirdiği rüzgara göre değil; iyi kurgulanmış planlar
ve stratejiler doğrultusunda ve gerçekçi
hazırlanmış öngörüler ışığında yürütülmelidir.
İşte sözü edilen bu onurlu ve ilkeli mücadeleyi yürütecek adres; Türk
Eğitim-Sen’dir, Türkiye Kamu-Sen’dir.
Bütün kamu çalışanlarına söz veriyoruz:
Sizin başınızı öne eğdirecek tutumlar
içerisinde olmayacağız.
Acaba iktidar partisi nasıl karşılar,
kaygısıyla mücadeleden geri durmayacağız.
En hazırlıklı şekilde masaya oturacak, taleplerimizin karşılanmadığını gördüğümüz anda da hiçbir makama danışmadan ve hiç kimseden çekinmeden
her türlü eylemi yapacağız.
Yapısı itibariyle, Hükümetin elini rahatlatacak bir mekanizma olarak kullanılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu,
kamu çalışanlarının kazanımları için çalıştıracak, aksi halde Kurula karar alma
yetkisini vermeyeceğiz.
Bakanlarla düzenlediğimiz altın günlerinde ya da bürokratlarla oturduğumuz
beş çaylarında bize verilen elma şekerlerine kanarak sizlere yanlış bilgiler vermeyecek; verdiğimiz taahhütlerin altında ezilmeyeceğiz.
İşveren tarafıyla kapalı kapılar arkasında görüşmeler yürütüp, Toplu Sözleşme sürecini çadır tiyatrosuna döndürmeyeceğiz.
Pazarlık sürecini şeffaf bir şekilde
yürütecek ve sizlere hayal kırıklığı yaşatmayacağız.
Söz veriyoruz; Adam gibi sendikacılık yapacağız!
Evet;
Güçlü, dirayetli, ilkeli ve adam gibi
sendikal mücadelenin adresi olduğu
için,
Yetkili sendika Türk Eğitim-Sen olacak!
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
ELAZIĞ ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

G

enel Merkez Yönetim Kurulu
Üyelerimizin şube ziyaretleri
devam ediyor. Planlı ziyaretler kapsamında Genel Mevzuat ve
Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN
30 Mart 2013 tarihinde Elazığ Şubesini
ziyaret etti.
Toplantı Türk Eğitim Sen Elazığ Şube
Başkanı Talat EFE’nin açılış konuşması
ile başladı. Genel Merkez Yöneticileri de
katılımcılara hitap ederek, gündemdeki
konular ve Genel Merkezin çalışmaları
hakkında bilgiler verdiler.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN “ Milli
Eğitim Bakanlığı’nın eğitim çalışanlarına

şaşı bakışının bir göstergesi olan ALO
147 hattı kabul edilebilir bir uygulama
değildir. Bu uygulama ile Milli Eğitim
Bakanlığı çalışanlarını toplumun önüne
yem olarak atmıştır” diyerek tepkisini
dile getirdi. Eski Bakan Ömer DİNÇER
döneminde çıkarılan Teşkilat Yasasıyla
da eğitim çalışanlarının haklarının gasp
edildiğini belirten ŞAHİNDOĞAN “Teşkilat Yasası bir kurumun hangi birimlerden oluşacağı, nasıl çalışacağı gibi
temel prensipleri belirler. Ancak bu zihniyet, Atatürkçülük ile ilgili maddeleri ve
ifadeleri sessiz sedasız çıkardı. Öğretmen yer değiştirmeleri yılda iki defadan
bir defaya indirildi. Öğretmen atamaları
yılda bir defa olacak şekilde düzenlendi.
Mülakatın önü açıldı. Yer değiştirmelerde öğrenim özrü kaldırıldı” dedi.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da “TBMM’de
yeni Anayasa çalışmaları devam ediyor.
Nisan ayında Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını bitirecek. Komisyon
çalışmalarına katılan siyasi partilerin
bir metinde anlaşmaları mümkün değil.
Dolayıyla yeni Anayasayı AKP yapacak.
Devlet memurlarının Cumhuriyet döneminde en büyük kazanımı iş güvencesidir. AKP iktidarının da gözü bizim iş
güvencemizdir. Bu süreçte Anayasanın
128. maddesi değiştirilerek esnek istihdamın, kuralsız ve güvencesiz çalıştırmanın önü açılmak istenecektir. Zaten
fiili olarak kamuda taşeronlaşmaya hız
verilmiş, son 11 yılda taşeron işçi sayısı
15 binden 500 bine ulaşmıştır. Milletimizin yetişmiş evlatlarının taşeron işçisi olarak iliği kemiği sömürülmektedir.
Haklarımıza sahip çıkalım. Çalışanları
uyaralım.’’ dedi.

SAYIN BAKAN YÖNETMELİKTEN HABERSİZ Mİ?

M

illi Eğitim Bakanı Sayın Nabi
Avcı, Sivas’ta yaptığı bir
açıklamada okullarda serbest kıyafet uygulamasının zorunlu tutulamayacağını, veli kararı ile formaya
devam edilebileceğini ve mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak olmadığını
ifade etmiş. (http://www.memurlar.net/
haber/354677/)
Sayın Nabi Avcı’nın şu an bir problem olarak önümüzde duran öğrenci kıyafetleri konusundaki bu yaklaşımını ve
problemin çözümüne dönük tutumunu
sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz.
Ancak, kendisi mevcut yönetmeliği ya iyi
okumamış ya da bürokratlarının yanlış
yorumlamasıyla gerçek olmayan bilgilerle yanıltılmış durumda.
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Şöyle ki, 27.11.2012 tarih ve 28480
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 3 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasında “4 üncü
maddede yer alan sınırlamalar dışında
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
kılık ve kıyafet serbesttir” denmekte ve
2 inci fıkrasında da “Öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye
zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı özel kurumlara ait
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla, okul yönetimlerince
okul kıyafeti belirlenebilir.” hükmü getirilmiştir.

Yani bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere, tek tip kıyafet belirleyebilme
hakkı sadece ve sadece özel okullara
tanınmıştır. Devlet okulları için böyle bir
inisiyatif verilmemiş, tam aksine okul
idaresinin öğrencilerin tek tip kıyafet giymesi doğrultusunda bir uygulama yapması kesin bir dille engellenmiştir.
Hal böyleyken, sayın Bakana düşen
sorumluluk, doğru olmayan bilgilerle
günü kurtarma çabasına girişmek değil;
ziyaretimizde sayın Genel Başkanımız
İsmail Koncuk’un da kendisine ifade
ettiği gibi, özel okullara tanınan tercihin
devlet okullarına da tanınması için yönetmelikte gerekli değişikliği yapmasıdır.
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Genel Sekreter Musa AKKAŞ:
‘‘VATAN BÖLÜNMEZ BİR
BÜTÜNDÜR; PARÇALANAMAZ’’

T

ürk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Sivas Şube’nin
düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Sivas Şube Başkanı Muzaffer Karadağ, Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı sendikalarından şube başkanları
ve yönetim kurulu üyeleri, Veterinerlik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haki Kara,
Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Yaşan Akar, Eğitim Bilimleri bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, MEB
Müdür Yardımcısı Çetin Özdemir, okul,
kurum ve ilçe temsilcileri ile eğitim çalışanlarımız hazır bulundu.
Genel Sekreter Musa Akkaş toplantıda yaptığı konuşmasına Mehmet Akif
Ersoy’un Zulmü Alkışlayamamam şiiri
ile başladı. Bu tür şiirleri sürekli okumak
gerektiğini kaydeden Akkaş, “Çocuklarımıza kahramanlık türkülerimizi söylemeli, kahramanlık destanlarımızı anlatmalıyız” dedi.
4 Eylül 1919’da millî egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olan Sivas Kongresi’nde alınan
‘Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir
bütündür; parçalanamaz’ kararına atıfta

bulunan Akkaş, bu ruhu taşıyan Sivas’ta
olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.
Bu vatanın Alevisiyle, Kürdüyle,
Çerkezi, Lazı ve Türk’ü ile Türk Devleti
olarak yoluna devam edeceğini kaydeden Akkaş, “Gaflet ve hıyanet içerisinde
olanlara çağrımız var: Bu vatanın adı
Türkiye’dir” dedi.
Akkaş İmralı ihanet sürecine değinerek, şöyle konuştu: “Çanakkale’de,
Dumlupınar’da, Kocatepe’de, ülkemizin birçok yerinde şehit vermişiz.
Çanakkale’de 253 bin vatan evladı şehit olmuş. Bunca savaş neden yapıldı,
bu evlatlarımız niçin şehit oldu? İngiliz’i,
Fransız’ı ve diğerlerini güllerle karşılasaydık olmaz mıydı? Belki bu kadar çok
şehit verilmezdi ama bu topraklar da bizim vatanımız olamazdı.
Bugün üç buçuk hainin talepleri
dikkate alınmaya başlandı. ‘Anlaşalım,
barışalım, akan kan dursun, analar ağlamasın’ diyorlar. Kanı akıtan vampirler
ortada. Baş bağlarda köy basan teröristler 32 kişiyi öldürdü, 5 kadın yaktı.
10 bin Mehmetçik şehit oldu, 35 bin sivil

vatandaşımız öldü. Öğretmenleri bayrak direklerine asarak şehit ettiler. Şimdi
‘barış olsun’ diyorlar. Dağdakilere ‘yurt
dışına gidin. Biz sizi böyle affederiz’
diyorlar. Bu resmen genel af demektir.
Bunu yaparken kime sordunuz? Şehit
annelerine, dul kalan şehit eşlerine, babasız kalan şehit çocuklarına mı sordunuz? Kime sordunuz? Sivas’ta 200’ün
üzerinde Terör şehidimiz var. Ne diyeceğiz onlara? Nazım Akkaş, Şükrü Pürlü,
Faruk Aydoğdu, Adem Koç, Rahmi Yaman, Ahmet Eyce, Adem Kaya, Cemalettin Yılmaz, Ümit Erdoğan, Ümit Meral,
Zeynel Dörtyol, Yusuf Ocak ve diğerlerine, bu şehitlerimizin yakınlarına şimdi
ne diyeceğiz?
Bu süreç barış süreci, çözüm süreci
olamaz. Bu süreç İHANET sürecidir. Bu
süreci başlatanları, sürdürenleri nefretle, şiddetle kınıyorum. Maalesef İmralı,
bebek katili Öcalan umut haline getirilmiştir. Kan döken katile bakar mısınız?
“İslam birliğinden” bahsediyor. Sen kim
İslam kim?” diye konuştu.
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VAN İL İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

T

ürk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ve Genel
Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, 23 Mart tarihinde
Van Şubesi’nin Van Öğretmenevi’nde
düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Van Şube Başkanı Kutbettin
Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri, Bitlis
Şube Başkanı Necmi Erkoç ve şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile kadın komisyonu üyeleri de
hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan toplantının açılış
konuşmasını Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız yaptı. Yıldız, şube çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Toplantıda Bitlis
Şube Başkanı Necmi Erkoç’ta selamlama konuşması yaptı.
İstişare toplantısında bir konuşma
yapan Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir, “Türk Eğitim-Sen’li
olmak zor işlere talip olmak demektir.
Çünkü üstlenmiş olduğumuz misyon

daha çok çalışmamızı gerektiriyor.
Sizlerin vermiş olduğu destekle her
yıl sayımız gün gittikçe artıyor. Bizlerin
çoğalması demek, bu ülkede azimli ve
şerefli insanların sayısının artması demektir. Genel Merkez Yönetim Kurulu
olarak sizlerin başını aşağı eğdirecek
hiçbir olumsuz mücadelemiz olmamıştır.
Sizlerin sorunları bizim sorunumuzdur.
Bunun için de hiçbir sorunu göz ardı etmiyoruz. Eylemse eylem yapıyoruz, mücadele ise mücadele ediyoruz. Bizden
başka eğitim çalışanını düşünen başka
bir sendika var mı? Bu nedenle eğitim
çalışanları kimi yetkili yapması gerektiğini çok iyi düşünmelidir” dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan Genel Sekreter Musa AKKAŞ, Çanakkale
Zaferi’nin 98’inci yıldönümünü kutlayarak, Çanakkale ruhunun bu ülkede yaşayan herkese aşılanması gerektiğini
kaydetti. Akkaş şöyle konuştu: “Çanakkale Zaferi, tarihin en çetin savaşlarından birisidir. Çanakkale’yi bu ülkede

yaşayan tüm insanlara iyi anlatmak zorundayız. Çanakkale ruhunu bu ülkede
yaşayan herkese aşılamak zorundayız.
18 Mart 1915 yılında bu ülkede ne kadar
iyi yetişmiş, asker, öğretmen varsa hepsi şehit oldu. Her ocakta bir şehit verildi.
18 Mart 1915 tarihi; Diyarbakırlı, Vanlı,
Karslı, Tuncelili herkesin aynı cevherin
damarlarının şahadet şerbetini içtiği tarihtir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferinin
98’inci yıldönümünde tüm aziz şehitlerimizin ve Büyük Önder Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum.
Acziyete düştüğümüz zaman Çanakkale Zaferini örnek almalıyız. Şehitlerimiz; bu ülkenin topraklarına göz dikenlere karşı ezan dinmesin, bayrak inmesin diye mücadele etti. Bugün ne oldu
da Türk milletini birbirinden ayrıştırmak
istiyorlar? Bu ülkede gözü olanlara, Türk
milletinin birlik ve beraberliğini bozmak
isteyenlere karşı Çanakkale en güzel
örnektir.”

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ
VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI TRABZON’DA YAPILDI

G

eçen yıl Antalya’da düzenlen Mesleki ve Teknik Eğitim
Çalıştayı’nın sonuç raporlarının değerlendirilerek son şeklinin verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından düzenlen Mesleki ve Teknik
Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Çalıştayı 20-22 Mart 2013 tarihleri arasında Trabzon’da yapıldı.
Lafa gelince mangalda kül bırakmayan bir çok sendikanın temsilci bile

10

göndermeyerek,teknik eğitimin sorunlarına duyarsız kaldıklarının görüldüğü
Çalıştay’da sendikamız, mesleki ve teknik eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN tarafından temsil edildi.
Çalıştay’ın ilk gününde taslak strateji
belgesi üzerinde Türk Eğitim Sen’in görüş ve katkılarını dile getiren Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN,Türk Eğitim
Sen’in 1-3 mart 2013 tarihleri arasında
Ankara’da Teknik Eğitim Çalıştayı düzenleyerek, teknik eğitime verdiği önemi gösterdiğini söyledi.Mesleki ve Teknik Eğitimin 28 Şubat sürecinde büyük
yara aldığını ve mağdur olduğunu da
söyleyen ŞAHİNDOĞAN,siyasi iktidarın
teknik eğitimin ve teknik öğretmenlerin sorunlarını çözmek adına hiçbir şey
yapmadığını da vurguladı.
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BİNDİK BİR ALAMETE, DOLU DİZGİN
FELAKETE…
Köşe Yazısı
Sanırım geldiğimiz bu son noktada,
durumumuzu en iyi tarif eden söz: “Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete”
dir.
Baksanıza.
Hayaller gerçek oldu!
Kabuslar mı desek?
Dün bebek katili olması hasebiyle
toplumun her kesimi tarafından ve ideolojisi ne olursa olsun her siyasi görüş
temsilcisi tarafından lanetlenen ve kahırlar okunan bir katil, şimdi umut haline
getirildi (!)
İmralı yol geçen hanına döndü. Heyetlerin biri gelip biri gidiyor.
Koskoca Türk Devleti’nin, binlerce
yıllık temeller üzerine bina edilmiş olan
koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
gelecek projeksiyonu bebek katilinin
elinde!
Ülkemizin yüz yıllık sorununun çözümü (!) için, yol haritası teröristin kaleminden dökülüyor…
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
Milleti’nin kaderi, eli kanlı bir caninin iki
dudağı arasında gibi gösteriliyor.
Yönetimde basiretsizlik, rezalet ve
kepazelik diz boyu.
Şehitlerimizin ve şehit yakınlarının
kemikleri sızlatılıyor.
Gazilerimizin yürekleri yanıyor.
Bu aşamaya nasıl getirildik?
Sinir uçlarımız nasıl alındı, duygularımız nasıl törpülendi fark ettirilmeden?
Hani meşhur kurbağa deneyi vardır:
Bir kurbağayı kaynar suya atarsanız
sıçrayarak kendini dışarı atar. Ancak bir
tencere soğuk suyun içine koyup da,
suyu yavaş yavaş ısıtmaya başladığınız
zaman; kurbağa suyun ısınmakta olduğunu fark etmediği için zıplayarak kaçmaz ve en sonunda kaynamaya başlayan suda haşlanarak ölür.
Adeta koca Anadolu kazanına hapsedilmişiz.
Suyumuz yavaş yavaş –birilerinin tabiriyle hazmettire hazmettire- ısıtılıyor.
Kurbağa misali yani!

Yıllardır altımzıa odun atılıyor, suyumuz daha da ısınıyor.
Adım adım bölücü hareket mevzi kazanıyor. Sözde insan hakları adıan, sözde demokratikleşme namına bölücülük
tehlikesi üzerimize kapanıyor, kara bulutlar misali.
Bizi yönetenler ise?
Dünyalık iktidarlarının ikbali uğruna
herşeyi hem de herşeyi feda edebilecekleri bir karakteri yansıtıyorlar!
Sonumuzu göremedik yıllardır. Belki
hala da fark edemiyoruz.
Bir muhteremin başkanlık hülyası
uğruna, büyük Türk Milleti’nin geleceği bölücü heveslere ipotek veriliyor, varlığı dinamitleniyor.
İdraklerimiz adeta narkoza tabi tutulmuşçasına pembe dizi seyreder gibi
seyrediyoruz halimizi.
Allah sonumuzu hayır eylesin.
Sanırım yakında anaları ağlatan;
Hırsızlar, arsızlar, tecavüzcüler, azılı
katiller karşısında da heyetler hizaya durur ve talepleri alınır, analar ağlamasın
diye!
Bugün yarın genel af hediye edilirse
de şaşırmayın.
Çünkü bütün bir toplum olarak test
edildiniz. Termometreye hiç bakmadığınız anlaşıldı.
Siz siz olun termometreden gözünüzü ayırmayın, ne kadar ısıtıldığınızın
farkında olun.
Yoksa..!
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif
Ersoyun dediği gibi :
Eyvahh!
Beş on kafirin imanına kandık.
Bir uykuya daldık ki; cehennemde
uyandık!
Cehennemde uyanmayalım.
Her daim uyanık olalım.
Her yer yangın yeri...
Çalışma hayatında da her türlü haksızlık, hukuk tanımazlık almış başını gidiyor.

Cengiz KOCAKAPLAN
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Adam kayırmacılık ve hamili kart yakınımdır dönemi yeniden hortlamıştır.
Alenen KPSS ve polislik sınavı soruları çalınmış yandaşlara dağıtıldığı tespit
edilmiş, sınavlar iptal edilmiştir.
Ancak hırsızlık, yapanın yanına kar
kalmıştır.
Çocuklarımızın geleceğini çalan, bu
işleri yapan kirli eller kimindir? Bugüne
kadar neden soruşturmada bir adım
ilerlenememiştir. Hangi alçak planlara,
hangi ortak menfaat çıkarlarına çocuklarımızın emekleri feda edilmiştir?
Ya MEB?
Yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi
AVCI iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Birinci dakikada yediğimiz
ucube bir yönetici atama yönetmeliği
golü ile umutlarımız suya düştü.
Milli Eğitim Bakanlığı’nda değişen
tek şeyin, maalesef isimlerden ibaret olduğunu, otomatik pilotun hala devrede
olduğunu anlamamız fazla uzun sürmedi.
Kamuda kuralsız ve güvencesiz çalıştırma, taşeronluk almış başını gitmiş;
sayı on yılda 15 binden 500 binlere dayanmıştır.
Milli gelirden kamu çalışanlarının aldıkları pay da %8,5’ten %4,85’e gerilemiştir.
Sendikal mücadelede yandaş, sarı
sendikaya hormon verilmiş ve şişirilmiş.
Riya almış başını gitmiş. Kamu çalışanlarının ilk toplu sözleşmesi maalesef
kara mizaha dönüşmüş, kamu çalışanları adeta Hükümete peşkeş çekilmiş.
İşte, bu gidişata dur demenin tek adresi Türk Eğitim Sen’dir.
Çünkü Türk Eğitim Sen;
Kasabın bıçağını yalayan koyunların bulunmadığı sendikadır.
Siz hala tercihinizi yapmadınız mı?
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DANIŞMA KURULU’NDA HAYATİ
KONULAR GÜNDEME GELDİ

Kamu Personeli Danışma Kurulu Mart ayı toplantısı yapıldı.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlık
ederken toplantıda yetkili sendikaların Genel Başkanları ile en çok üyeye
sahip üç Konfederasyonun Genel Başkanları da hazır bulundu.

K

amu Görevlileri Danışma
Kurulu toplantısına Türkiye
Kamu-Sen adına Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen
Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar
Sen Genel Başkanı Necati Alsancak
ile uzman heyetimiz katıldı. Toplantıda
2012 yılında yapılan Toplu sözleşme görüşmelerinde Toplu Sözleşme kapsamı
dışında tutulup üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılan 161 konu ve 657
sayılı kanunda yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili gelinen süreç tartışıldı.
Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik, Sivil Toplum Örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu
belirtti. Çelik, “12 Eylül 2010 referandumunda yapılan düzenlemelerle kamu
çalışanları çok önemli haklar elde etmişlerdir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanununda yapılan değişiklikle memurlara toplu sözleşme hakkı
getirilmesi bu yönde atılan son derece
önemli bir adımdır. Yapılan bu düzenlemeler Kamu Personel Sistemine yön
vermiş ve 2012 yılında ilk toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bir
anlamda buyurgan devletten istişare
eden devlete geçilmiştir. Kasım ayında
yapılan Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında ele aldığımız 161 madde ile ilgili talepler Aralık ayında ilgili
Bakanlıklara gönderilerek neticelerini
aldık. İnşallah bu aldığımız neticelerle
kamu çalışanlarının birçok sorunu çözülecektir.” dedi.
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Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ise, Bakan Faruk Çelik’in “buyurgan devletten, istişare eden devlete geçildiği” sözünü çok önemsediğini
belirtti. Koncuk, “Kamu çalışanları son
günlerde çıkan birçok haberden ciddi
rahatsızlıklar duymaktadır. Bu rahatsızlıkların giderildiği ve huzurlu bir ortamın
sağlandığı bir ortam diliyorum. Ancak
kamu çalışanlarını ilgilendiren konularda biraz ağır kalındığını düşünüyorum.
Özellikle bu toplantıda ele alınacak
günden konularının toplantıdan bir gün
önce akşam saatlerinde ulaşmasını bir
talihsizlik olarak niteliyorum.” dedi.
Kamusal alanda başörtüsü tartışmalarına da değinen Genel Başkanımız
İsmail Koncuk, yıllardır Türkiye’nin enerjisini bitiren bu konunun artık gündemden düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
Koncuk, “ elbette kamusal alanda insanlar rahat olmalı ve bu başörtüsü zulmü
artık bitmelidir. Ayrıca yıllardır istismar
konusu yapılan bu mesele artık istismar
edilmekten de çıkmalıdır. Biz Türkiye
Kamu-Sen olarak yıllardır bu konudan
sıkıntı duyuyoruz. Yapılacak yönetmelik
değişikliğiyle başörtüsü sorunu çözülmeli, istismarcılar da hem dinimizin hem
de başörtüsünün yakasından düşmelidirler” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi. Toplantı gündeminde yer
alan Personel statülerinin değerlendirilmesi, personelin dengeli dağılımı, üst
düzey yöneticilerin görev süreleri, disip-

lin sistemi, kariyer unvanlarında ki pozisyonlara atanma şartları ve 657 sayılı
kanunda yapılması istenilen diğer değişiklikler Bakan Faruk Çelik tarafından
katılımcılara ifade edildi. Faruk Çelik’in
açıklamalarının satır aralarında Türkiye
Kamu-Sen’in yıllardır bir tehlike olarak
kamu görevlilerini uyardığı iş güvencesinden yoksun bir kamu istihdam mantığının izleri görüldü. Kamu görevlilerinin
statüleri ile ilgili olarak bütün kamu görevlilerinin çalışan olarak değerlendirilebileceği ya da sözleşmeli ve geçici
personelin kadroya geçirebileceği gibi
birtakım ifadelerle kamu görevlileri sendikaları temsilcilerine görüşleri soruldu.
Personelin dengeli dağılımı konusunda rotasyon uygulaması gündeme
geldi. Bakan Faruk Çelik, personelin
daha verimli çalışması ve hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yeterli sayıda
kamu görevlisi istihdam edilebilmesi
için memurların rotasyona tabi tutulabilmelerinin önünün açılması gerektiği
görüşünden yola çıkarak “bu uygulama
bütün memurlar için mi geçerli olsun
yoksa belli unvanlarda ki memurlar için
mi geçerli olsun? Rotasyon süresi ne
kadar olsun? Yeni başlayanlar için mi
yoksa daha tecrübeli olanlar mı rotasyona tabi tutulsun?” şeklindeki sorularla
nabız yokladı.
Üst düzey yönetici olarak atanabilmek için gerekli süre sınırlamasında da
birtakım değişiklikler yapılabileceğinin
sinyallerini veren Faruk çelik, Genel müdür ya da bir kurumun başkanı olarak
atanabilmek için neden 12 yıl çalışma
şartı aranıyor da 5 yıl aranmıyor? Şeklinde bir soru ile düşündükleri sistemi
ifade etti. Çelik ayrıca üst düzey yöneticilerin merkezde Hükümetlerle birlikte yerelde ise Belediye Başkanlarıyla
birlikte gelip gitmelerinin yöneticilerin
birlikte çalışacakları kamu görevlilerini
kendileri seçmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.
Memurların disiplin cezalarının uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe
ilerlemesini durdurma ve memurluktan
çıkarma şeklinde sıralandığını hatırlatan Bakan Faruk Çelik, uyarma ve kınama cezalarının herhangi bir yaptırım
içermediği gerekçesiyle kaldırılması
konusunu gündeme taşıyarak “aylıktan
kesme cezasıyla başlayacak bir disiplin
sisteminin personelin verimliliğini daha
çok artıracağını savundu.
Kariyer mesleklere atanma şartlarının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kariyer unvanlara
atanabilmek için gerekli şartların değiştirilmesinin, bazı unvanlarda yabancı dil
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şartının kaldırılmasının, sınav, tez gibi
şartların hafifletilmesinin, uzman yardımcılığından uzmanlığa geçiş için gerekli olan 3 yıllık süre şartının kısaltılmasının uygun olup olmadığı konusunda
sendikaların görüşlerini sordu.
Bununla birlikte 657 sayılı kanunda değiştirilmesi gerekli görülen başka
hususlarda da tekliflere açık olduğunu
belirten Faruk Çelik, bu konuları en geç
Haziran ayına kadar netleştirerek kanun
değişikliğini gerçekleştirme taraftarı olduklarını söyledi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ise söz alarak, son derece kapsamlı ve üzerinde derin çalışmaların yapılması gereken bu konuların
toplantıdan bir gün önce akşam saatlerinde sendikalara iletilmesinin büyük bir
yanlışlık olduğunu belirtti. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının gündeminde yer alan ve Bakan Faruk Çelik
tarafından sorulan sorularla tartışmaya
açılan maddelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız İsmail
Koncuk, “bu konular bir toplantıda ele
alınarak sonuçlandırılacak türden konular değildir. Uzun tartışmalar ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Elbette Türkiye Kamu-Sen’in yıllardan
gelen tecrübesi ile burada bu konular
hakkında görüş bildirmemiz mümkündür, ancak memurlar için hayati önem
taşıyan kanun hakkındaki değişiklikler
oldu bittiye getirilemez.” dedi.
Türkiye Kamu-Sen’in iş güvencesi
noktasındaki hassasiyetini bir kez daha
yineleyen Koncuk Bakan Çelik’in sorduğu sorularla ilgili olarak şunları söyledi.
“ Kamuda sözleşmeli, geçici, vekil gibi
statülerde bulunan tüm çalışanlar kadroya geçirilmelidir. İş güvencesi noktasında asla taviz vermeyeceğimizi bu
masada bir kez daha ifade ediyorum.
Memurların en büyük kazanımı iş güvenceleridir. Burada memurların iş güvencelerinin herhangi bir şekilde tartışmaya açılmasına asla müsaade etmeyiz. Bizim talebimiz kamuda her ne ad
altında olursa olsun, 4/B’li, 4/C’li, söz-

leşmeli, geçici, vekil tüm personelin iş
güvencesine sahip memur statüsünde
çalıştırılması yönündedir. Bu konudaki
tavrımız çok net ve açıktır” dedi.
Genel Başkan Koncuk, üst düzey
yöneticilerin göreve Hükümetle gelip gitmeleri konusunda ise ”bu, her iktidar değişikliğinde yığınla atıl kadroların oluşması demek olacaktır. Bu tip bir adım
parti devleti oluşturma noktasına gider.
Memurlar misyonlarından sapar. Bir ilçe
Milli Eğitim Müdürü yarın çıkar ben okul
müdürlerini kafama göre atarım der.
Bunun önünü alamazsınız. Eğer devlet
memurluğu kavramı ve bu yapı kalkarsa
ülkeyi nereye götüreceği tam bir muammadır. Böyle bir adım ciddi kaos yaratır.
Şu anki memur statüsü kaybedilmemelidir. Eğer bu yapı kaybedilirse, çok farklı
bir Türkiye olur.Bu tür girişimlerin ardında farklı niyetler seziyorum. Şu anda bir
müsteşar devlet memurları kanununun
hükümlerine göre bu göreve gelmiştir.
Elbette buraya gelmesinde Hükümetin
de payı vardır. Ancak, belli bir noktada
ben devletin memuruyum şeklinde bir
duruş sergiler. Hükümetlerle gelip hükümetlerle gidecek bir Müsteşardan böyle
bir davranış beklemek mümkün değildir”
dedi.
Rotasyon uygulamasına kesinlikle
karşı olduğunu belirten Koncuk, “kamuda sürekli cezalandırmayla verimliliğin artırılması gibi bir anlayış yanlıştır.
İhtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek
istenen memurlara cazip şartlar getirilmesi daha uygundur. Bu bölgelerde
görev yapacak personele daha yüksek
maaşlar ödenebilir, kademe ve derece
ilerlemesi gibi kolaylıklar sağlanabilir.
Rotasyona tabi tutulan, iş güvencesi olmayan personelin daha verimli olacağına dair kimin garantisi vardır? Personeli
daha verimli hale getirmek için sistemi
değiştireceğinize sistem içindeki uygulamaları hayata geçirmek daha doğru
olacaktır. Hizmet içi eğitim bunlardan
biridir. Bugüne kadar kamuda gerçek
anlamda bir hizmet içi eğitim programı
uygulanmamıştır. Ben otuz iki yıllık öğretmenim, bir kere bile hizmet içi eğitime

çağrılmadım. Korku ile verimlilik bir arada bulunamaz.” dedi.
Uyarma ve kınama cezalarının kaldırılarak aylıktan kesme cezasının en
alt ceza dilimi olarak uygulanmasının
kabul edilemeyeceğini belirten Genel
Başkan Koncuk, “657 sayılı kanunun
125. maddesinde Uyarma ve kınama
cezalarında tanımlanan eylemlerin kaldırılması mümkün olamayacağına göre,
bu cezalar daha ağır yaptırımlara tabi
tutulacaktır. Böyle bir uygulama memurun iş güvencesinin zayıflatılması, işten
çıkarmanın kolaylaştırılması anlamına
gelir ki, bunu kabul etmemiz mümkün
değildir. Her fiilin kendine has bir değerlendirmesi vardır, her fiil için en ağır
ceza verilmez. Böyle bir istihdam sisteminin sağlıklı yürümesi mümkün değildir” dedi.
Kariyer mesleklere atanma şartları
konusuna da değinen Koncuk, bu konuda atılacak adımların getiri ve götürülerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine
vurgu yaptı.
657 sayılı kanunda yapılacak diğer değişikliklere ilişkin olarak Türkiye
Kamu-Sen’in geniş çaplı bir çalışması
olduğunu ifade eden Genel Başkan İsmail Koncuk, önümüzdeki toplantıya diğer sendikalarla birlikte bu talepleri sunacağını kaydetti. Bu arada Kamu Görevlileri Danışma Kurulu Toplantısı için
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi tarafından hazırlanan 2 adet rapor Bakan
Faruk Çelik’e ve bürokratlara sunuldu.
Yapılan değerlendirmelerin ardından
toplantı noktalanırken, taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek
Kamu görevlilerinin statüleri, (Burada ifade edilmek istenilen ana konu,
devlet memurluğunun iş güvencesiz
hale getirilerek, kadrosuz ve güvencesiz
adı devlet memuru olmayan, çalışan,
sözleşmeli olan bir istihdam model getirmektir.)
Üst düzey yöneticilerin atanma şartları ve görev süreleri,
Kamu görevlilerinin dengeli dağılımı,
(Rotasyon)
Kariyer mesleklere atanma şartları,
Disiplin cezalarının yeniden tanımlanması ve
657 sayılı Kanunda yapılması öngörülen diğer değişiklikler
konularını değerlendirecek. Yapılacak toplantılarda Haziran ayına kadar
yasal değişikliklerin yapılabileceği somut bir metnin ortaya çıkarılması öngörülüyor.
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YANDAŞ ATAMA YÖNETMELİĞİ….
Köşe Yazısı

B

ir önceki köşe yazımızda Milli
Eğitim Bakanı Nabi AVCI’ nın
bir an önce icraata geçmesini zira eğitim çalışanlarının birikmiş ve
artık ötelenemez sorunları bulunduğunu yazmıştık. Bu sözlerimiz Sayın Nabi
AVCI’ dan ümitli olduğumuzun ve doğru
işler yapacağını düşünmemizin bir sonucu idi. Ama Sayın Bakan, bizim bu
ümitlerimizi boşa çıkarmakta ve kendisinden öncekilerden farklı olmadığını
göstermekte gecikmedi. Yeni Bakan
da klasik AKP zihniyetinde olduğunu,
eğitim çalışanlarını sevmediğini, daha
çok yandaşlarını düşünen ,hak ve adalet duygusundan uzak bir kişi olduğunu
gösterdi. Yazık hem de çok yazık….
Geçtiğimiz günlerde MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlandı. Yayınlanan 19 maddelik bu yönetmeliğin yerine
bu kadar zahmet edilmese de tek maddelik “Siyasi iktidarın adamı olanlar atanabilir, diğerleri ne kadar liyakatli olurlarsa olsunlar atanamazlar.” Şeklinde
düzenlense daha dürüst ve namusluca
bir iş yapılmış olurdu. İnsanlar arasında
seçme ve değerlendirme yapıyormuş
gibi gösterilerek, bu ucube yönetmeliğin
yayınlanması siyasi ahlaka da ,toplumsal ahlaka da aykırı bir şark kurnazlığı
düşüncesinin ürünüdür.
Bu ucube yönetmelik ile birlikte müdür ve müdür yardımcılığına atanabilmek için hem sözlü sınav hem de yazılı
sınav şartı getirilmiştir. Sayın Bakanı ziyaretimizde Genel Başkanımızın bizzat
ifade ettiği ve kendisine sunduğumuz
raporda da yer alan yazılı sınav kazanan müdür ve müdür yardımcısı adaylarına bir de mülakat getiren ve bu mülakatı da sendika temsilcilerinin bulunmadığı bir şekilde kendi yandaş bürokratlarına yaptıran bu ucube yönetmelik;
değerlendirmede en yüksek puanı alan
üç adayın içinden birinin vali tarafından
atanmasını öngörüyor. Türkiye’de mülakatın torpil ve adam kayırma anlamına
geldiğini, diğer kişilerin hiçbir şansının
bulunmadığını kabul etmeyecek bir Allah kulu var mı acaba? Sonrasında en
yüksek puana sahip üç aday valinin
önüne gittiğinde, sayın valilerimiz bu
adayları nasıl tanıyarak bunlar hakkında
karar verecekler? Bunun uygulamadaki
anlamı şudur; aday listesi ile birlikte valilerin önüne iktidar partisinin il başkanlıklarının gönderdiği listeler de gidecek
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ve zaten iktidarın il başkanı gibi davranan valilerimiz yandaş atama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Bu durumun hukuka uygun ve sınırsız bir takdir yetkisi
anlamına geldiği geçmişte yüksek yargı
kararlarına konu olmuş ve Danıştay 2.
Dairesi 2004/8022E, 2007/1848K sayılı
kararında “belirtilen duruma göre, eğitim kurumu müdürlüğüne atamalarda,
en uygunun seçilmesi yönünde nesnel
ölçüt öngörmeyen, atamaya yetkili makamın öznel değerlendirmelerine ve
mutlak takdirlerine meydan verecek mahiyet taşıyan 11.1.2004 günlü ve 25343
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 2 inci maddesi ile değiştirilen 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki “beş aday” ibareleri ile 5 inci fıkrasında kamu kararı ve hizmet gerekleri
yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilmiştir.
Ucube yönetmeliğin Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/3.
maddesinde “Her aday, sözlü sınavda
komisyon üyelerinin her biri tarafından
ikinci fıkranın (a) bendinden 50, diğer
bentlerinden 10’ar puan olmak üzere
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar
toplamının aritmetik ortalaması alınarak
sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan
alan adaylar başarılı sayılır.” denilmektedir. Bu madde ile yazılı sınavda 100
tam puan alarak başarılı olmuş adayların önüne ikinci bir baraj konulmakta
ve sözlü sınavdan 70 puan almadıkları
takdirde başarısız sayılacakları söylenmektedir. Yani objektif olarak yapılan
yazılı sınavdan 100 alan bir kişi objektifliği olmayan bir sınavdan 70’in altında puan aldığında başarısız olacaktır.
Böyle bir sınav mantığını ve bu mantığa
dayalı bir yönetici atama sistemini asla
kabul etmiyoruz…
Yayınlanan sözde yönetici atama yönetmeliğinde;
Sınava dayalı atamalar için takvim
belirlenmeyerek bu konuda da yine idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Bilindiği
gibi önceki yönetmelikte Ocak-Şubat aylarında sınava dayalı yönetici atamaları
yapılacağı hükmü bulunmaktaydı. Bu
kesin hükme rağmen ayak sürüyen valilerimiz varken bir de böyle keyfiliklere

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN

Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri

açık bir durum oluşması vekaleten görevlendirme suistimallerini artıracaktır.
İsteğe bağlı yer değiştirmeler başlıklı 15. Maddesinde “1) Görevli oldukları
eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl
görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan
eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos
ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer
değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre
belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.” Denilmektedir. Bu
maddeye göre boş olan tüm kurumlara
değil sadece belde ya da köyler arasında tercih yaparak buralara isteğe bağlı
yer değiştirme hakkı verilmiştir. Bunun
da anlamı hiçbir yönetici isteğe bağlı yer
değiştiremesin ,bulunduğu yerde adeta
çakılı kalsın ve vekaletle yöneticilik yapan yandaşlarının bulundukları yerde
huzuru bozulmasındır.Bu adalet, akıl ve
mantık dışı düzenlemenin başka bir izahı yoktur.
Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 16. Madde de “Soruşturma
sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri,
getirilen teklife göre il içinde veya iller
arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim
kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni
görevlerine başladıkları tarihten itibaren
dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz
yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna
yönetici olarak atanamazlar.” denilmektedir. Buna göre keyfi soruşturmalarla
disiplin cezası verilebilecek yöneticilerin hem yöneticilik görevleri üzerinden
alınabilecek hem de il içi ve iller arası
sürgünleri gündeme gelecektir. Hem de
dört yıl süreyle ayrıldıkları il’e ve sekiz yıl
süreyle ayrıldığı eğitim kurumuna geri
dönememek kaydıyla… Bu sürelerin bu
kadar uzatılması tam olarak “sürgün”
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uygulamasıdır. Uygulama; torpili olmayanların sürgün edilmesi şeklindeki yer
değiştirmelere, torpilli olanlar için ise uydurma bir disiplin soruşturması sonucu
verilecek güya küçük cezalar sayesinde
il içinde veya iller arasında yer değiştirme şeklinde ödüllendirme ve kollamaya dönüşebilecektir. Kısaca bu madde
uyarınca bazıları sürgün edilirken bazıları ödüllendirilebilecektir. Ne adalet
ama değil mi ?
MEB’in bu ucube yönetmeliğinde
“yöneticilik görevine yeniden atanma”
diye daha önceki yönetmeliklerde var
olan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Yani yöneticilik görevi çeşitli nedenlerle
sona erenlerin ve yöneticilik görevinden ayrılanların bu görev süreleri ile
ilgili kazanılmış hakları yok sayılmıştır.
Bu durumda olanlar yeniden yönetici
olmak istemeleri halinde hiç yöneticiliği
olmayanlar gibi yeniden yazılı ve sözlü
sınava girip vali de uygun görürse yöneticiliğe atanabileceklerdir.
Yönetmeliğin” tanımlar” başlıklı 4.
Maddesinde yönetici tanımı yapılırken
müdür başyardımcılığı bu tanım dışına
çıkarılmıştır. Okul ve kurumlarımızın idari yapısı içinde çok önemli bir yeri bulunan müdür başyardımcılığı yönetim kademesi , kadrolu atama kapsamından
çıkarılmış ve görevlendirmeye dönüştürülmüştür. Yönetmeliğin Yöneticiliğe
Atama başlıklı 12/5. Maddesinde“Müdür
yardımcıları arasından, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim
kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir. “ denilmiştir.
Kısacası artık müdür başyardımcılığına
kadrolu atama olmayacak , müdür başyardımcıları okul müdürünün görüşü
bile alınmadan il milli eğitim müdürünün
teklifi ve valinin onayı ile görevlendirilecektir. Herhangi bir kriter getirilmeden
yapılan bu düzenlemenin uygulamada
nasıl adam kayırmacılığa yol açacağını
bilmek için kahin olmaya ihtiyaç yoktur
sanırım.
Yönetici olarak atanacaklarda genel

ve özel şartlar diye bir ayrım yapılmamıştır. Sadece” sınava başvuru ve atama şartları” başlıklı 5. Madde ile genel
çerçeve çizilmiştir. Yönetmelik düzenlemesinde idare mümkün olduğu kadar
kendini sınırlayıcı şartlar getirmekten
kaçınmış ve böylece keyfiliklerine zemin hazırlamıştır. Eski yönetmelikte var
olan ve doğru olan Bilim Sanat Merkezi
yöneticilikleri, Mesleki ve Teknik Eğitim
Kurumu yöneticilikleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine vb.
kimler arasından atama yapılacağı gibi
hususlar belirlenmeyerek, keyfiliğin ve
kuralsızlığın önü açılmıştır.
Daha önce var olan A, B, C okul tipi
tanımlamaları yönetmelikten kaldırılmıştır. İl merkezinde binlerce öğrencisi ve
yüzlerce öğretmeni olan bir okulla, köyde bulunan ve birer şubelik dört sınıfı
bulunan okul aynı şartlarda değerlendirilmiştir. Az buçuk eğitim sisteminin bilen birileri tarafından bu yönetmelik hazırlanmış olsa okul ve kurum tipleri uygulamasının ne kadar önemli ve gerekli
olduğunu bilirdi. Ancak bu yönetmeliğin
hazırlayıcıları, kesinlikle eğitimcilikten
uzak kişilerdir ki, bu ucube yönetmelik
ve böyle eksik düzenlemeler ortaya çıkmıştır.
Önceki yönetmelikte oluşturulan komisyonlarda sendika temsilcileri de yer
alırken bu yönetmelikle oluşturulan sözlü sınav değerlendirme komisyonunda
sendika temsilcilerine yer verilmemiştir.
Böylelikle sözlü sınavlarda artık idarece
belirlenen üyeler ile kapalı kapılar ardında ve sendikaların denetiminden uzak
adam kayırmacılık yapılmasının yolu
açılmak istenmiştir. Sendikaların denetiminden ve varlığından korkan idarenin
bu tavrı kesinlikle art niyetlidir .
Sözde yönetici atama yönetmeliğinin
Ek-1 Değerlendirme Formu da ayrı bir
garabettir. Sınav puanı ile atamalar ,isteğe bağlı yer değişiklikler, ve norm kadro fazlası yöneticilerin yer değiştirmeleri
için gereken puanının belirlenmesi yönetmelik ekindeki Ek-1 Değerlendirme

Formu üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme formunun hizmete göre verilen
puanların hesaplandığı kısımda, daha
önce müdürlük yapanların bu müdürlük dönemleri ile ilgili puanlamaya yer
verilmemiştir. Müdür baş yardımcılığına
kadrolu atamayı kaldıran ve bunları görevlendirmeye dönüştüren yönetmelikte
müdür başyardımcılığında geçen süre
puan ile değerlendirilirken, müdür olarak
geçirilen sürelere puan verilmemesinin
mantıkla izahı yoktur. Bu durum yönetmeliğin nasıl baştan savma ve alelacele
hazırlandığının açık bir göstergesidir.
Yine yönetmelik ekindeki Ek-1 Değerlendirme Formunda herhangi bir
kritere bağlı olmaksızın yapılan kurucu
müdür görevlendirmelerine 10 puan
verilmektedir. Tamamen yandaş kayırma mantığı ile yapılan, kritersiz kurucu
müdürlük görevlendirmelerinin 5 puan
olan değerlendirmesinin 10 puana çıkarılması da açık bir art niyettir. Yaklaşık
20 yıllık öğretmenlikte geçirilen sürede
alınan puanın bir kalemde yandaşa kurucu müdürlük puanı olarak verilmesi
kabul edilemez bir durumdur.
Her zaman liyakati esas alan ve adaletli bir yönetici atamasından yana olan
sendikamız ,bu ucube ve garabetlerle
dolu yönetmeliği asla kabul etmemektedir. Bu yönetmeliğe göre atama yapılamaz. Sayın Nabi AVCI da zerre kadar iyi
niyet varsa bu yönetmeliği geri çekmelidir. Sendikamız ,MEB önünde gerçekleştirdiği eylemle tepkisini göstermiş,
mesajını vermiştir. Ayrıca sendikamız,
Danıştay nezdinde, bu yönetmelikteki
düzenlemeler ve yapılmayan eksik düzenlemelerle ilgili 17 maddelik yürütmeyi
durdurma ve iptal talepli dava açmıştır.
Yanlış hesap yargıdan dönecektir. Biz
Türk Eğitim Sen olarak buna inanıyoruz.
Ancak yargının vereceği iptal kararını
beklemeden bu yönetmeliğin Bakan tarafından geri çekilmesi talebimizi de tekrar etmeye devam edeceğiz;
AVCI, UCUBE YÖNETMELİĞİNİ
GERİ ÇEK !...
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
ARTVİN VE GİRESUN’DA
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G

enel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir 28
Mart tarihinde Artvin, 29 Mart tarihinde de
Giresun Şubelerinin düzenlediği istişare
toplantılarına katıldı. Toplantılarda şube
yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve işyeri temsilcileri ile kadın komisyonları hazır bulundu.
Artvin Şube Başkanı Nizamettin Torun
ve Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya’nın
açılış konuşmalarının ardından Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir bir
konuşma yaptı. Özdemir “Ülkemizin her bölgesi ayrı bir güzellik sergilemektedir. Karadeniz de gerek insanıyla gerekse tabiatıyla
çok güzel bir bölgemizdir. Sahil boyunca üst
geçitler dikkatimi çekti. Üst geçitlere şehit
isimleri verilmiş. Bu kadar çok şehit veren
bölge insanı Türkiye ve Karadenizliler üzerinde oynanmaya çalışılan oyunun farkında
olmalıdır” diye konuştu.
“Türk Eğitim-Sen olarak her zaman ve
her yerde hem eğitimcilerin hem de bu ülkenin güvencesiyiz” diyen Özdemir sözlerini
şöyle sürdürdü: “Sizlerden almış olduğumuz
güçle eylemse eylem, mücadele ise mücadele yapıyoruz. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz ve gün geçtikçe çoğalıyoruz.
Mevcut Hükümetin amacı Anayasanın 128.
Maddesini değiştirerek, bu ülkenin geleceği olan kamu çalışanlarının iş güvencesini
elinden almaktır. Bunun çok iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen
olarak mutlaka yetkili olmalıyız. Sendikamız
sonuna kadar mücadele edecektir.”
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan da
“Türk Eğitim-Sen olarak mücadelemiz milli
davamızdır. Kitaplarımızdan bayrak şiiri çıkarılıyor, kimseden ses çıkmıyor. Andımızın
kaldırılması isteniyor, yine kimseden ses çıkmıyor. Milli meselelerde eğitimcileri ve toplumu aydınlatmak bizim görevimizdir” dedi.
Sendikamızın 4/C’lilerle, hizmetlilerle,
üniversitelerle, teknik eğitimin sorunlarıyla
ilgili Çalıştaylar yaptığını hatırlatan Kaplan,
tüm bu çalışmaların kitapçık haline getirildiğini ve eğitim çalışanlarına ulaştırıldığını
söyledi.
Ek ödemelere de değinen Kaplan, “Maliye Bakanlığı öğretmenlerin muadilinin olmadığını söyleyerek, ek ödeme vermedi ama
kendi üst düzey bürokratlarına hatırı sayılır
ödemeler yaptı. Biz bu konuyla ilgili her hafta
Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptık. Malum sendika ise bu sorunun toplu sözleşmede çözülece sağababalarının verdikleriyle
yetindiler. Eğitim çalışanları kimlere destek
verip vermeyeceğini artık çok iyi düşünmelidir. Türk Eğitim-Sen mutlaka yetkili olmalıdır.”
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MEVSİMLİK SENDİKACILAR
BUGÜN VAR, YARIN YOKLAR

T

ürk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş Ankara 3 No’lu
Şube’nin Kalecik İlçesinde
düzenlediği istişare toplantısına katıldı.
Toplantıda Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin Engin, Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kalecik İlçe Temsilciliği ve eğitim çalışanları hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını Ankara 3 No’lu
Şube Başkanı Ertekin Engin yaptı.
Daha sonra bir konuşma yapan Genel Sekreter Musa Akkaş Türk EğitimSen’in istikrarlı olarak büyüdüğünü
söyleyerek, “Sendikacılıkta önemli olan
neye hizmet ettiğinizdir” dedi. Mevsimlik sendikacıları eleştiren Akkaş şöyle
konuştu: “ İyi ki buradasınız, bizimle berabersiniz. Türk Eğitim-Sen’li olmak bir
farklılıktır. Rahmetli Rauf Denktaş’ın ‘Her
dönemin adamı değil, her dönem adam
olacaksın’ şeklinde bir sözü var. Sizler,

her dönemde adam gibi hareket eden
Türk Eğitim-Sen’in mensuplarısınız. Bizler sendikal harekette dün hangi temel
ilkelerle yola çıktıysak, bugün de aynı
ilkeleri savunarak ve güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Çalışanlar bize
güveniyor, inanıyor. Türkiye’nin gündemindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Her
konuya ilişkin açıklamamız var. Gücümüzü siyasi iktidarlardan değil, kamu

çalışanlarından alıyoruz. Bundan dolayı
da istikrarlı büyümemizi devam ettiriyoruz. 2012 yılında 48 bin üye yaparak
mutabakattaki sayımızı 205 bin 724’e
yükselttik. Yıllar itibariyle üye sayımıza
bakıldığında istikrarlı olarak büyüyoruz.
Türk Eğitim-Sen’in büyümesinde hormonlu bir büyüme göremezsiniz. Birileri
yetkiliymiş, üye sayılarını çok artırmışlar.
Bunlar ilkbahar sendikacıları, kara-kışa,
tipiye dayanamazlar. Mevsimlik sendikacıdır onlar. Bugün var, yarın yoklar.
Sendikacılıkta önemli olan neye hizmet
ettiğinizdir.”
Kalecik’te Türk Eğitim-Sen bayrağının dalgalandığını kaydeden Akkaş,
“Kalecik ilçemizi tebrik ediyorum. Kalecik, 2012 yılında sendikalaşma oranının
en yüksek olduğu yerlerden birisidir.
Burada görev yapan eğitim çalışanları
haklarına sahip çıkmayı önemli görmüştür. Sendikamızın kurulduğu günden
bugüne Kalecik’te Türk Eğitim-Sen bayrağı dalgalanmıştır. İlksan seçimlerinde
zafer yine Türk Eğitim-Sen’in olmuştur.
Başta Kalecik İlçe Temsilciliğimiz olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür
ederiz” dedi.
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GENEL BAŞKAN “KADERİMİZE VE GELECEĞİMİZE
SAHİP ÇIKALIM” DEDİ

A

nkara 6 No’lu Şube ‘Milli Birlik
ve Beraberlik Gecesi’ düzenledi. Geceye Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Etimesgut İlçe
Başkanı Ali Metin, İlksan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Genel Mali İşler Sekreteri Seyit Ali Kaplan,
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan, Genel Dış İlişkiler ve Basın
Sekreteri Sami Özdemir, Ankara Şube
Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.
Açılış konuşmasını Ankara 6 No’lu
Şube Başkanı Veli Keskin yaptı. Daha
sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Mehmet Akif Ersoy’un şiiriyle konuşmasına başladı.
Bebek katilinin açıklamalarını Başbakan gibi anlamak için çok kafa yormak lazım.
Diyarbakır’da yapılan Nevruz’da yaşananları gördük. 10 bin askerimizin, 35
bin vatandaşımızın katili sanki teröristbaşı değil. Sayın Başbakan, ‘Diyarbakır’da
yapılan böyle bir çözüm süreci mitinginde orada Türk bayrağının, Türk bayrak-
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larının olması gerekirdi. Türk bayrağının
orada olmayışı aslında hala bu süreci
olumsuz etkilemek gayreti içinde olanların bana göre bir provokatif yaklaşımıdır.
Çünkü bunu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak özellikle bir millet kavramı içerisinde tek millet, tek bayrak bunu
sürekli Diyarbakır’da dahi söyleyen bir
Başbakan olarak bir tek vatan tek devlet anlayışıyla buna yaklaşan ki nitekim
Öcalan’ın mesajının içerisinde de bunları görüyoruz’ diyor. Bebek katilinin açıklamalarını Başbakan gibi anlamak için
çok kafa yormak lazım.”
Etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin Türk olduğunu
söyleyen Koncuk, “Ben siyasetçi değilim ama bu milletin bir ferdiyim. Atam
Türk, dedem Türk. Benim etnik kökenim
ne olursa olsun Türküm. ABD’de yaşayan herkes nasıl ‘Amerikanım’ diyorsa,
biz de ‘Hepimiz Türk’üz’ diyeceğiz” diye
konuştu.
Türk milletinin Nevruz bayramını
kutlayan Koncuk, Nevruzun milletimizin
dirilişine vesile olmasını istedi. Koncuk,
“Hepinizin Nevruz bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram, milletimizin
gerçek anlamda dirilişine vesile olur.
Gerçekten bir dirilişe ihtiyacımız var. Bu

ülkede uyuyanlar her zaman oldu ancak
bugüne kadar uyanık olan insanların da
biraz daha gözünün açılması gerekmez
mi? ‘Ben vatanseverim, ülkemizin birlik
ve beraberliğine inanıyorum’ diyen herkesin üzerine büyük vazifeler düşüyor”
dedi.
Kamu çalışanlarının sendikal anlamda bir tercih yapması gerektiğini kaydeden Koncuk, “Artık kamu çalışanlarının
da sendikal anlamda bir tercih yapması
mecburiyettir. Bu mücadeleyi beraber
yapalım. Beraber mücadele edersek,
başarılı oluruz. Bu ülkede ne idüğü belirsizlerin, ‘Andımız kaldırılsın’ diyenlerin,
‘Ne Mutlu Türküm Diyenlere’ alerji duyanların esamesi okunmamalıdır. Haklarımıza, kazanımlarımıza göz dikenlere
fırsat vermeyelim, ülke geleceğini ihanet
projeleri ile karartmaya çalışanlara göz
yummayalım. Kaderimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.
Genel Başkan İsmail Koncuk, konuşmasının ardından Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Ankara
6 No’lu Şube Başkanı Veli Keskin ile
birlikte Hakkari’de şehit düşen Özel Harekat Polisi Okan Koç’un ailesine plaket
takdim etti.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
MALATYA ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

M

erkez Yönetim Kurulu üyelerimizden, Genel Mevzuat ve
Toplu Sözleşme Sekreteri
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Cengiz
KOCAKAPLAN Malatya Şubemizi ziyaret etti. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri-

mizin ziyareti vesilesiyle Şube Yönetim
Kurulu tarafından İlçe Temsilcileri, İşyeri
Temsilcileri ve Kadın Komisyonlarının
katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.
İstişare toplantısı Şube Başkanı Ekrem
ŞENOL’un açılış konuşmasıyla başladı.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN
4+4+4 eğitim sistemi, Alo 147 hattı
uygulaması,öğrencilere serbest kıyafet
uygulaması ve Teşkilat Yasası ile Yönetici Atama Yönetmeliği gibi MEB’in
eğitim sisteminde ve eğitim çalışanları
üzerinde tahribat yapan uygulamalarını
örneklerle sert dille eleştirdi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da yaptığı
konuşmada; AKP hükümetinin bütün
toplum kesimlerini mağdur ettiğine dikkat çekerek, tüm ek ödemelerin ve ek
ders ücretlerinin emekliliğe sayılması
için başlattığımız dilekçe kampanyası
hakkında bilgi verdi.
Katılımcıların sorduğu soruların cevaplandırılmasının ardından istişare
toplantısı sona erdi.
İstişare toplantısından sonra bir grup
4/C’li çalışan ile Türk Eğitim Sen Malatya Şubesinde biraraya gelen Genel
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ve Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN 4-C’li çalışanların sorunlarını dinledi ve Türk Eğitim Sen ve
Türkiye Kamu Sen tarafından 4/C li çalışanların haklı davası için verilen mücadeleyi özetledi.

ADIYAMAN ŞUBESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

T

ürk Eğitim Sen Adıyaman Şubesi İstişare Toplantısı Adıyaman Üniversitesi
sosyal
tesislerinde yapıldı. Toplantıya, Türk
Eğitim Sen Genel Merkezi adına, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN katıldı. Toplantıda Türk
Sağlık Sen Şube Başkanı Necdet İrfan
TOKUR da hazır bulundu.
Toplantıya katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. İlk sözü alan
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN, ”AKP iktidarı her alanda büyük tahribat yapmıştır. En büyük tahribatın da eğitim alanında yapıldığını görüyoruz. Bir önceki
Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in
yarattığı tahribatın boyutları çok büyük
olmuştur. Teşkilat Yasasında yaptığı
değişikliklerle Atatürk İlke ve inkılapları sessiz sedasız yasadan çıkarılmıştır.
Eğitim çalışanlarının yıllarca mücadele ederek elde ettiği kazanımlar yeni
Teşkilat Yasası ile ellerinden alınmıştır.
Yönetici atamalarında sözlü sınav yapılabileceği Teşkilat Yasasına sokularak,

yandaş kayırma amaçlı yönetmeliklere
temel oluşturulmuştur. Atama ve yer
değiştirmelerin yılda bir kereye düşürülmesi ve öğrenim özrünün özür grupları
arasından çıkarılması gibi uygulamalar
Ömer Dinçer’in eseridir” dedi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da yaptığı konuşmada, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Yetkili sendika olmanın önemine dikkat
çeken KOCAKAPLAN, şöyle konuştu:
“2012 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen

2012 ve 2013 yılları ile ilgili toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan basiretsizliğin, beceriksizliğin tekrarlanmaması ve
oynanan orta oyunu tekrar seyretmemek için yetkili sendika olma zorunluluğumuz vardır. Aksi halde yeni sefalet
ücretleri kaçınılmaz olacaktır. Aynı danışıklı dövüş gösterilerinin izlenmemesi
için gücünü kamu çalışanlarından alan,
tavizsiz ve mücadeleci sendika Türkiye
Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen yetkili olmalıdır. Bu konuda daha çok çalışmalı
ve kamu çalışanlarını uyarmalıyız.”
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BİLECİK ŞUBESİ İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

B

ilecik Şubemiz tarafından İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk
Eğitim-Sen Genel Merkezini temsilen
Genel Sekreter Musa AKKAŞ ile Genel
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN katıldı. Toplantıya
ayrıca İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
Sadettin UĞURLU, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mahmut GÜVEN,
Rıfat OKAY, Şube Müdürü Vekili Mustafa KARACA, Türk Eğitim-Sen Eskişehir
2 No’lu Şube Başkanı Mecbur BODUR,
Türk Haber-Sen Şube Başkanı Ömer
TÜRKOĞLU,TÜRKAV Şube Başkanı
Burcu BAL, Türk Büro-Sen İl Temsilcisi
Cüneyt TAŞKESEN, Türk Tarım OrmanSen İl Temsilcisi Kerim ŞEKERCİ,Türk
İmar-Sen İl Temsilcisi Celil BERGEL’de
toplantıya iştirak etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunmasının ardından Şube Başkanı Ömer YEL açılış konuşmasını yaptı.
Bilecik’te yaşanan haksız hukuksuz uygulamalar ve yönetici görevlendirmelerine örnekler vererek tepkisini dile getiren
YEL, İşyeri Temsilcilerine şube faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ve Genel
Sekreter Musa AKKAŞ’da toplantıya katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.
KOCAKAPLAN konuşmasında “Türk
Eğitim-Sen yüzde yüz yerli ve yüzde yüz
milli bir sendikadır. Türk Eğitim Sen; iktidarlarla büyüyen değil, eğitim çalışanları ile yürüyerek büyüyen bir sendikadır.
Türk Eğitim-Sen bin eğriyi düzeltecek
bir doğruların toplululuğudur. Bizim sendikacılığımız ortak akıl hareketidir. Beyin

ve yürek imecesidir. Türk Eğitim-Sen
yukarıda saydığım özelliklerinden dolayı, ayrıca kuruluş ilkeleri, genel amaçları ve çalışma yöntemleri bakımından
büyük bir sendikadır. Bu nedenle büyük
sendikanın yetkili olma mecburiyeti de
vardır” diyerek, yetkinin yeniden gerçek
sahibini bulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Daha sonra kürsüye davet edilen
Genel Sekreter Musa AKKAŞ katılımcılara hitap etti. Mehmet Akif Ersoy’un
‘Zulmü Alkışlamayamam’ şiirini okuyan
AKKAŞ, Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıldönümü ve Şehitler Haftası nedeniyle
Ulu Önder Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle andı.
AKKAŞ şunları söyledi: “Çanakkale
Zaferi tarihte eşine az rastlanır bir direnişin ve azmin sergilendiği gerçek bir
destandır. Çanakkale, insanlık tarihinin
en çetin savaşlarına sahne olmuştur.

ÖĞRENİM ÖZRÜ
KARARIMIZ İDARİ
YARGININ ÖNÜNÜ AÇTI
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B

Bu zafer milletimizin yeniden uyanışına,
şahlanışına, dünya sahnesinde yeniden
yükselişine vesile olmuştur. Çanakkale
Zaferi bir ibret vesikasıdır. Türk milletini
bölmek isteyenler için bu zafer, bir ders
olmalıdır. Türk milleti özgürlüklerine, değerlerine bağlı bir millettir. Çanakkale
Savaşlarında 253 bin vatan evladı şehit olmuştur. Ülkemizde en iyi yetişmiş
askerler, en tahsilli aydınlar, gelecek
vaat eden pırıl pırıl vatan evlatları şehit
olmuştur. 18 Mart 1915 Diyarbakırlı’nın,
Erzurumlu’nun, Trabzonlu’nun, Bilecikli’nin, Bingöllü’nün hep aynı cevherin damarlarının şahadet şerbetini içtiği günün
adıdır. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi’nin
98’inci yıldönümünü kutluyor; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, eşsiz
insan Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi, tüm
kınalı kuzularımızı rahmetle ve minnetle
anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

ilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız
davada, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E.
Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile; 27.07.2012
tarihinde yayımlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar
başlıklı 1.1. Maddesinde “öğrenim özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.
Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenimiz adına, 2012
Ağustos döneminde öğrenim özründen atanamamasına
ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Sakarya 1.
İdare Mahkemesinin 2012/1352 E. Sayılı ve 21.02.2013
tarihli kararıyla; bahsi geçen Danıştay kararı esas alınarak davacının öğrenim özrünün bulunduğu Ankara İline
atanma talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur.
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ORDU VE RİZE’DE İSTİŞARE
TOPLANTILARI YAPILDI

G

enel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami
Özdemir 26 Mart tarihinde Ordu Şubesinin, 27 Mart tarihinde Rize Şubesinin
düzenlediği istişare toplantılarına katıldı.
Toplantı öncesi Ünye ilçe temsilciliğini
de ziyaret eden Genel Merkez Yönetim

Kurulu Üyeleri, Ünye’de üyelerimizle bir
araya geldi, onlarla sohbet etti.
Ordu ve Rize’de yapılan toplantılarda
Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri, İlçe Temsilcileri, İşyeri Temsilcileri, Kadın Komisyonu Üyeleri de hazır
bulundu. Toplantıların açılış konuşmasını Ordu Şube Başkanı Ömer Okumuş ve

Rize Şube Başkanı Celal Akarsu yaptı.
Toplantılarda bir konuşma yapan
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir şunları kaydetti: “Ülkemiz hem siyasi açıdan hem de eğitim
sistemindeki yanlış uygulamalar nedeniyle çok zor bir süreçten geçmektedir.
Sendikal anlamda her türlü mücadeleyi
veriyoruz. Sorunları görmezlikten gelmiyoruz. Mücadelemiz sadece ekonomik
ve sosyal haklarımız için değil, aynı zamanda milli meselelerdeki hassasiyetlerimizi de kapsamaktadır. Bu nedenle dik
duruşumuzu her zaman, her yerde ortaya koyacağız. Ancak hiçbir mücadele
vermeden sözde bir sendikanın eğitim
iş kolunda nasıl yetkili olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu yetki, hak ettikleri bir
yetki değildir. Türk Eğitim-Sen mutlaka
yetkili olmalıdır. Bizim büyümemiz, etkili
ve yetkili olmamız hem eğitim çalışanlarının hem de bu memlekette yaşayan
Türk milletinin yararına olacaktır.”
Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan
da, MEB Yönetici Atama Yönetmeliğini
eleştirerek, “Yönetici Atama Yönetmeliği
toplum vicdanını yaralamaktadır. Bu yönetmelik uygulamaya konulduğu takdirde eğitim çalışanları arasında çalışma
barışı bozulacaktır. Yönetmelik ‘benim
adamam atansın’ anlayışını getirmektedir. Kariyer ve liyakata değer vermeyen
bu yönetmelik, Türk milli eğitim sistemine fayda sağlayamayacaktır” diye konuştu.
Öğretmenlerin toplumda itibar kaybettiğini de kaydeden Kaplan, “Öğretmenler ekonomik ve sosyal yönden ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Biz bu sıkıntıların giderilmesi için mücadele ediyoruz.
Sendikacılık hakkı tutup kaldırmaktır.
Biz her zaman haksızlıklar karşısında
dik duran, mücadele eden, eylem ve
etkinlik yapan bir sendikayız. Bu milletin
onurlu insanlara ihtiyacı vardır. Makam
ve mevki için yön değiştiren insanlardan
ne çocuklarımıza ne de eğitime fayda
yoktur.’’ dedi.

MESAİYE ÜCRET ÖDENSİN

M

illi Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan personel
fazla mesai yapmış olmasına karşın ücret ödenmemekte, ücret yerine yasal izin kullanmaları sağlanmaktadır. Ancak; uygulama da çalışanlara ücret verilmediği
gibi yasal izinlerini kullanmaları da engellenmektedir. Bu durum
sendikamıza sık sık şikayet konusu edilmektedir. Fazla mesai
karşılığında yasal izin hakkını kullanmak isteyen çalışanlara izin
verilse dahi bu izinlerini kullanacakları zaman konusu bile sıkıntı
yaratmaktadır. Bu nedenle fazla mesai yapan memurların fazla
mesaileri karşılığında ücret almaları konusunda Türk Eğitim-Sen
olarak MEB ve Maliye Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.
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KAHRAMANMARAŞ 1 ve 2 NO’LU ŞUBELER İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

K

ahramanmaraş 1 No’lu Şube
İstişare Toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Türk Eğitim Sen
Genel Merkezini temsilen, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.
Yaşar ŞAHİNDOĞAN ile Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN katıldı.
İstişare toplantısı Şube Başkanı
Mustafa GÖKHAN’ın açılış konuşması
ile başladı.
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. İlk sözü alan Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M.Yaşar
ŞAHİNDOĞAN ALO 147 hattını eleştirerek, şunları söyledi: “Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan bir Ömer DİNÇER geldi
geçti. Öğretmeni itibarsızlaştırma, öğretmene şiddet bu dönemde doruğa
ulaştı. Öğretmenleri, eğitim çalışanlarını aşağılayan bir dönemi hep beraber
yaşadık. Ömer DİNÇER, ALO 147 gibi
bir uygulamanın altına imza atarak eğitimcileri, velinin, öğrencinin ve toplumun
önüne atmıştır. Eğiitm çalışanları aslı
astarı olmayan birçok konuda şikayet
edilmiş ve eğitimcilerin haklarında soruşturmalar açılmştır. Hiçbir kurumda
kendi çalışanlarının şikayet edileceği
böyle bir hat yoktur. Böyle bir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Şikayet hattı olarak çalışan bu uygulama
bir an once sonlandırılmalı ya da bu hat
sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaları, faaliyetleri hakkında bilgilenme
hattı olarak işlev görmelidir.”
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN geçen
yıl yaşanan Toplu Sözleşme sürecini
değerlendirerek, “Malum sendikanın
yandaşlığının beş kuruş etmediği bu
toplu sözleşme sürecinde görülmüştür.
Masada basiretsizliğini gösteren sendika Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda
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iki defa kamu çalışanlarını yolda bırakmıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
(KGHK )’na yandaş sendikanın temsilcisi olarak katılan, kamu çalışanlarının
hakkını savunmak için orada bulunan
akademisyen üye hükümetin teklifi olan
yüzdelik zamlara, sefalet artışlarına evet
demistir. Daha baştan Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu (KGHK )’ndan bir şey çıkmayacağını anlayan Genel Başkanımız
İsmail KONCUK, görüşmelere katılan
konfederasyon başkanlarını arayarak
‘Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan
çekilelim. Kurul karar alamasın. Konu
Bakanlar Kuruluna, siyasi iradenin önüne gitsin’ şeklindeki önerisi de yetkili
konfederasyon tarafından kabul edilmedi ve bugün bize reva görülen sefalet artışları hayat geçmiş oldu. Tarihin tekerrür etmemesi için kamu çalışanlarının
sendikal tercihlerini bir kere daha gözden geçirmesini rica ediyorum.” şwklinde konuştu.
Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş
2 No’lu Şube İlçe Temsilcileri ve İşyeri
Temsilcileri İstişare Toplantısı Afşin Öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya Türk
Eğitim-Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler
Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN ve Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN da katıldı.
İstişare toplantısının açılışında konuşan Şube Başkanı Bünyamin ÖZBERK;
şube olarak hedeflerinin daha da bü-

yümek olduğunu belirterek, bu hedefe
ulaşmak için durmadan, dinlenmeden
çalıştıklarını söyledi.
Daha sonra söz alan Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN, AKP iktidarının tam bir
yıkım hükümeti gibi çalıştığını, önceki
Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in de
eğitimi tahrip ettiğini söyledi. ŞAHİNDOĞAN 4+4+4 sistemi, Alo 147 hattı
uygulaması, öğrencilere serbest kıyafet
uygulaması ve Teşkilat Yasası değişikliğinin bu tahribatın örnekleri olduğunu
vurguladı.
Toplantıda söz alan Genel Eğitim ve
Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN da Türk Eğitim-Sen’in eğitim
sendikaları arasında bir marka olduğunu, bu nedenle bu yıl mutlaka yetkili
sendika olmamız gerektiğini söyledi.
KOCAKAPLAN Türk Eğitim-Sen olarak
hiçbir şeyi atlamadıklarını, yerinde ve
zamanında tepkiler ortaya koyduklarını
kaydederek, “Türk Eğitim-Sen eğitim
çalışanları arasında büyük bir itibara
sahiptir. Sendikamız, yöneticilerimizin
ve üyelerimizin başını eğdirecek hiçbir
yanlışın içinde olmamıştır ve olmayacaktır” dedi.
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KEÇİÖREN İLÇE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

A

nkara 4 Nolu Şube Başkanlığı, 19 Mart Salı günü Keçiören İlçe İstişare Toplantısı
düzenledi. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu ve Keçiören ilçesindeki işyeri temsilcileri katıldı.
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN da toplantıya iştirak etti.
Şube Başkanı Ahmet AKKOCA’nın,
şube faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdiği konuşmasından sonra Talip
Geylan söz alarak temsilcilere hitap etti.
Geçen yıl gerçekleştirilen Toplu Sözleşme sürecinde yaşanan eksikliklere
değinen Geylan, “Eğitim çalışanlarını
masada temsil edecek sendika Türk
Eğitim-Sen olmalıdır. Geçtiğimiz yıl gö-

rülmüştür ki, liyakat sahibi olmayanlarla,
sırtını siyasi iktidara dayayarak işveren
sendikacılığı yapanlarla ve çalışanları
temsil ettiğini unutanlarla hak mücadelesi verilemiyor. Eğitim çalışanlarının
gerçek temsilcisi olan ve gücünü yalnız onlardan alan Türk Eğitim-Sen, her
alanda olduğu gibi Toplu Sözleşme masasında da çalışanların cesur ve güçlü sesi olacaktır. İnanıyorum ki, eğitim
çalışanları önümüzdeki 1 Ağustos’ta
yapılacak olan ve 2014 ile 2015 yılının
konularını karara bağlayacak olan Toplu
Sözleşme görüşmelerinde sendikamızı
yetkili kılacaktır” dedi.
Serbest kıyafet ile işyerlerine gidilmesi eylemini de değerlendiren Geylan,
“Türk Eğitim-Sen olarak aylardır çağrıda bulunuyoruz; kamusal alanda yaşa-

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
EDİRNE VE KIRKLARELİ’NDE
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir ve Genel Mevzuat
ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
Şahindoğan Edirne ve Kırklareli Şubelerinin düzenlediği istişare toplantısına
katıldı.
Genel Merkez Yöneticileri, 16 Mart
tarihinde Edirne ve Kırklareli’nde şube
yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri,
işyeri temsilcileri ve kadın komisyonu
üyeleri ile biraraya geldi. Toplantıların
açılış konuşmalarını Edirne Şube Başkanı Hakan Yıldız ve Kırklareli Şube
Başkanı Mehmet Kızılay yaptı.

Toplantılarda bir konuşma yapan
Genel Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri
Sami Özdemir şunları söyledi: “Mevcut
iktidarın milli eğitim sisteminde açtığı tahribatların sıkıntısını ve acısını siz
eğitim çalışanları ve bu ülkenin geleceği
olan çocuklarımız çekmektedir. ‘Benim
yaptığım her şey doğrudur’ mantığı ile
eğitimin paydaşları olan öğretmenlere
ve onların temsilcileri olan sendikalara
sorulmadan alınan kararların nasıl sonuçlar doğurduğu ortadadır.
4+4+4 eğitim sisteminin yol açtığı olumsuzluklar, öğrencilere getirilen

nan başörtüsü sorununun çözümü için
ne Anayasa ne de yasa değişikliğine
ihtiyaç yoktur. Çünkü buralarda tek bir
madde yoktur ki, memurların kıyafetine
vurgu yapsın. Bu meselenin tek adresi vardı o da, Kamu Görevlileri Kıyafet
Yönetmeliği’dir. Bunu değiştirmek de
sadece Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. 11 Yıldır tek başına iktidar olan AKP
Hükümeti en sıkıntılı konularda bile kimseye danışmadan, kimsenin tepkisini
ciddiye almadan en radikal müdahaleleri yaparken, neden basit bir yönetmelik
değişikliğini gerçekleştirerek başörtüsü
sorununu çözmemektedir? Acaba AKP
Hükümeti, önümüzdeki muhtemel Anayasa referandumunda istediği pakete
evet oyu çıkarmak için başörtüsünü bir
anahtar olarak mı kullanmayı amaçlamaktadır? Eğer böyleyse bu gayri ahlaki
kirli bir oyundur. Biz bu kirli tezgahı bozacağız; kapı kapı gezecek, bütün kamu
çalışanlarına anlatacak ve bu kirli oyunu
ifşa edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.
Toplantının son bölümünde ise karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu,
temsilciler tarafından yöneltilen sorular
Şube Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından cevaplandı.

serbest kıyafet uygulaması, öğretmenlerimizi itibarsızlaştırma çalışmaları, öğretmenlerimizin can güvenliğinin sağlanamaması, derslik ve öğretmen ihtiyacı
gibi birçok sorun eğitimi yangın yerine
çevirmiştir.”
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın da
yeni yayımlanan Yönetici Atama Yönetmeliğinin altına imza atarak, kendisiyle
ilgili ümitleri boşa çıkardığını söyleyen
Şahindoğan, tamamen yandaşı atama, yandaş olamayanı saf dışı bırakma
mantığına dayanan bu yönetmeliği kabul etmediklerini bildirdi. Yönetmeliğin
17 maddesinin iptali için dava açtıklarını
belirten Şahindoğan, “Bu ucube yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini bekliyoruz. Aksi halde gittikçe dozu artan
eylemlerimiz gündeme gelecek” dedi.
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ÜYELERİMİZE HER TÜRLÜ HUKUKİ
DESTEĞİ VERECEĞİZ

B

ilindiği gibi Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Bu noktada konfederasyonumuz
ve sendikamız, kamuda kıyafet serbestliği konusunda ilk günden beri taraftır.
Özellikle son dönemde yeniden gündeme gelen başörtüsü yasağına karşı
sesimizi her zaman en yüksek perdeden kamuoyuna duyurduk. Hatırlanacağı üzere bu tartışmalar son olarak öğrencilere kıyafet serbestliği getirilmesiyle birlikte yeniden alevlenmişti. Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, 27 Kasım 2012
tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık
ve kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Madem tek tip kıyafet uygulaması, insanları tek tip düşünceye kanalize ediyor ve bunu yanlış olarak kabul
ediyoruz; o zaman devlet memurlarına
da kıyafet serbestisi getirelim.
Öğrencilerimize hak gördüğümüzü neden devlet memurlarına hak görmüyoruz?
Ben bunu anlamakta zorlanıyorum” ifadesini kullanmış ve
kamuda serbest kıyafet uygulaması getirilmesini istemişti.
Genel Başkanımız daha
sonra 30 Kasım 2012 tarihinde yapılan Türk Eğitim-Sen
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Eğitim ve İstişare Toplantısında ve daha sonra yapılan tüm
toplantılarda kamuda kıyafet
serbestliği getirilmesi gerektiğini söylemiştir. Genel Başkan
Koncuk “Türk Eğitim-Sen olarak, Kuran-ı Kerim derslerinin
seçmeli olmasını ve İmam
Hatip Okullarının orta kısımlarının açılmasını destekledik.
Kuran-ı Kerim derslerinde ve
İmam Hatip Okullarında alınan başörtüsü kararını doğru
bulduk. Hatta kamusal alanda başörtüsünün serbest olması gerekmektedir. Biz hiçbir dönemde yüce dinimizi,
değerlerimizi istismar etmedik, etmeyeceğiz ama söylemlerimizde bu taleplerimizi
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dile getireceğiz. Gerçekten kadınların
çalışma hayatında daha fazla yer alması lazım. Yüce dinimizin emirlerini yerine
getirmek isteyen insanlarımıza da imkân
tanınmalıdır. Bu konuda geç kalınmıştır.
Başörtüsü, artık bu ülkede siyasi istismar konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Bu
istismar alanları olduğu sürece beceriksiz, liyakatsiz siyasi partilerin iktidarına
bu ülke ve aziz milletimiz mahkûm olacaktır” demiştir.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk EğitimSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ve Şube Başkanlarımız her platformda
kamuda belli ahlaki çizgiler çerçevesinde kılık-kıyafet serbestliğini savunmuş
ve siyasi erke çağrıda bulunmuştur.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, defalarca kamuda serbest kıyafet için yönetmelik değişikliğinin yeterli olduğunu da
dile getirmiştir.

Bu minvalde Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okul öğrencilerinin kılık kıyafetlerine dair yönetmelikle 2013-2014 eğitimöğretim yılında serbest kıyafet uygulamasının başlatılarak, kamuda çalışma
hayatında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik”te bir değişiklik
yapılmaması kabul edilebilir bir durum
değildir. Bu nedenle ve sendikamız
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan
sınırlamalar olmaksızın,milletimizin değer yargılarına uygun bir biçimde kamuda çalışanların serbest kıyafetle isteyen
bayanların başörtülü, erkek çalışanların
kravatsız olarak süresiz serbest kıyafetle 15.03.2013 tarihinden itibaren iş yerlerine gitmelerine karar vermiştir.
İşyerlerine serbest kıyafetle giden
üyelerimizin sonuna kadar yanındayız.
Bu eyleme katılıp, katılmamak üyelerimizin kendi hür iradelerinde vereceği
bir karardır. Ancak eyleme katılan üyelerimiz, savunma istenmesi durumunda
şubelerimizden sendikamızın eylem kararını ve savunma metinlerini alabilirler.
Türk Eğitim-Sen üyesi memurlar serbest
kıyafet eylemine katılmaları durumunda,
Genel Merkez tarafından bu
yönde bir karar alındığı için
hiçbir şekilde cezalandırılamayacaktır. Bu konuda sendikamız, eyleme katılmak isteyen üyelerimize hukuki her
türlü yardımda bulunacaktır.
Ancak, biz Türk EğitimSen olarak, 11 yıldır iktidarda
olup, meydanlarda söz vermesine rağmen, başörtüsü
sorununu kamusal alanda
çözmeyen AKP iktidarını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca sadece yönetmelik değişikliğiyle
çözülebilecek olan kamuda
serbest kıyafet ve başörtüsü
probleminin Anayasa problemi haline getirilmesinin ve
Anayasa
referandumunda
kullanılacak olmasının da bir
tezgah olduğuna inanıyoruz.
11 yıldır milletimizin verdiği
desteğe rağmen, bu problemi çözmeyenleri, din istismarı
yapanları, dini değerlerimizi sonuna kadar kullanarak,
bundan nemalanmaya çalışanları aziz milletimiz ve
kamu çalışanları görmeli ve
değerlendirmelidir
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GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK HİLVAN’DA EĞİTİM
ÇALIŞANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

T

ürkiye Kamu-Sen ve Türk
Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter
Musa Akkaş ve Genel Eğitim ve Sosyal
İşler Sekreteri Cengiz Kocakaplan ile
birlikte katıldı.
Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde de
sendikal çalışmalarda bulunan Koncuk,
burada eğitim çalışanlarını ziyaret etti.
Bu ziyarette Şanlıurfa Şube Başkanı
Hikmet Karakuş ile Şube Yönetim Kuru-

lu Üyeleri de hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut
BAYTAK, İlçe Kaymakamı Uğur SEZER
ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali
BAYIK’ı makamında ziyaret eden heyet,
eğitim-öğretimde yaşanan sorunlar ve
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Hilvan
Cumhuriyet
ilkokulu/
Ortaokulu’nu da ziyaret eden Genel
Başkan Koncuk, öğretmenler odasında

eğitim çalışanları ile sohbet ederek, onların sorularını cevaplandırdı.
Burada bir konuşma yapan Genel
Başkan Koncuk şunları söyledi: “Mahrumiyet bölgelerinde oluşan öğretmen
açığı bir türlü kapatılamamaktadır. Milli
Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’yı ziyaretimizde kendisine bir rapor sunduk.
Bu raporda mahrumiyet bölgelerindeki
öğretmen açığının kapatılabilmesi için
her ilin mahrumiyet alanlarının tespit
edilmesini, buralarda görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanlarına mahrumiyet tazminatı olarak bir ay tek, bir
ay çift maaş uygulaması veya bölgenin
mahrumiyet derecesine göre bir brüt asgari ücret tutarı ile üç brüt asgari ücret
tutarı arasında değişen miktarlarda ilave ücret ödenmesi uygulamasının getirilmesini teklif ettik.
Teşvik tedbirleri alınmadığı sürece,
bu bölgelerde öğretmenlerin ve eğitim
çalışanlarının istihdamı sorun olmaya
devam edecektir. Umuyoruz ki, taleplerimiz ciddiyetle dikkate alınır. Aksi taktirde bir fark yaratmadan mahrumiyet
bölgelerinde zorla öğretmeni tutamazsınız.”

GENEL BAŞKAN SİVEREK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ HİZMET
BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hilvan ziyaretinden sonra Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine
geçti. Genel Başkanı ilçe girişinde kalabalık bir grup eğitim çalışanı
karşıladı. Genel Başkan İsmail Koncuk’a Siverek ziyaretinde Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan, Şanlıurfa Şube Başkanı Hikmet Karakuş, Şube
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hilvan İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu
Üyeleri eşlik etti.
Genel Başkan İsmail Koncuk, burada Türk Eğitim-Sen Siverek
İlçe Temsilciliği hizmet binasının açılışını yaptı. Genel Başkan Koncuk, “Düz duvar yıkılmaz. Bedeli ne olursa olsun hep doğruları yapın, doğruları söyleyin. Sendikamıza ve eğitim çalışanlarına hayırlı
hizmetler sunmanıza vesile olması dileklerimle açılışımızı yapıyorum. Bismillahirramanirahim” diyerek kurdelayı kesti.
İlçe Temsilciliği hizmet binasının açılışına katılan eğitim çalışanları ile sohbet eden Koncuk, çalışanların sorunlarını dinledi. Daha
sonra Mimar Sinan İlkokulu/ Ortaokulu ve Selçuk İlkokulu’nu ziyaret
eden Genel Başkan İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet, bu okullarda görev yapan eğitim çalışanları ile biraraya geldi.
Ziyaretlerde kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Genel
Başkan İsmail Koncuk, iş güvencemiz üzerinde oynanan oyunlara
dikkat çekti.
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T

ürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
tarafından 2 Nisan 2013 Salı günü saat
21:00 sularında telefonla aranarak Hükümet tarafından oluşturulan “Akil adamlar” heyetinde yer alması istenmiştir.

Bunun üzerine Genel Başkanımız
Sayın İsmail Koncuk Başbakan yardımcısı Beşir Atalay’a “Türkiye Kamu-Sen’in
süreçle ilgili görüşleri nettir. İnanmadığımız bir süreçte bulunmamız mümkün
değildir” diyerek heyette bulunmayacaklarını ifade etmiştir.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk’un sözde çözüm sürecini
bir ihanet süreci olarak gördüğüne dair
onlarca açıklaması hatta sürece karşı Türkiye Kamu-Sen’in ülke genelinde
başlattığı “Türk bayrağı asın” kampanyası olmasına rağmen Hükümet yetkililerinin bunları görmezden gelerek Genel
Başkanımız İsmail Koncuk’a akil adamlar heyetinde bulunarak sürecin içerisine dahil edilmeye çalışılması tarafımızdan yadırganmıştır.
Türkiye Kamu-Sen ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak her türlü çalışma ve projenin bugüne kadar içinde
olmuştur. Bundan sonrada hayırlı her
türlü çalışmanın içerisinde olacaktır. Ancak, milletimize çözüm diye yutturulmaya çalışılan, 40 bin insanımızın katili bir
terör örgütüyle masa başına oturulması,
akan kan dursun gibi güzel sloganların
arkasına saklanarak yapılmaya çalışılan ülkemizin bölünme süreci içerisinde
asla olmayacak, tam aksine bu sürecin
aziz milletimize ve ülkemize hiçbir hayırlı sonuç getirmeyeceğini, bu ülkeden
beslenen bu millete hizmet etmeyi her
çalışmasının merkezine koyan bir sivil
toplum kuruluşu sorumluluğuyla milletimizle paylaşmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KESK VE MEMUR-SEN AKİL KOALİSYONUNDA BULUŞTU

Ö

nce Kürt Açılımı olarak adlandırılan, gelen tepkiler üzerine,
ismi daha sonra Milli Birlik ve
Kardeşlik Projesi olarak değiştirilen süreç; bugün gelinen noktada Çözüm Süreci olarak devam ettirilmektedir.
Oslo’da PKK temsilcileriyle yapılan
müzakereler ve ardından İmralı’da bizatihi bebek katili ile gerçekleştirilen
mütareke görüşmeleri toplumumuzda
büyük bir tepki oluşturmuştur. Çünkü,
PKK yöneticileriyle ve bebek katili Abdullah Öcalan’la muhatap olunması,
örgütün öne sürdüğü neredeyse bütün
şartların vücuda getirilmesi, adeta tek
suçları silah taşımakmış gibi silahı bırakan katillerin ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin verilerek dolaylı bir
genel affın çıkarılması, şehit yakınları
ve gazilerimizin bile azarlandığı bir ortamda Diyarbakır’da sergilenen rezalete
ses çıkarılmaması vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır.
İşte bu basiretsizliğin idraklerden
kaçırılması amacıyla, bizzat sayın Başbakanın ifadesiyle, psikolojik harekat
hamlesi olarak Akil İnsanlar komisyonu
oluşturuldu.
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Bu komisyon üyeleri, önümüzdeki
süreçte, bazılarının “Çözüm Süreci” bizim ise “Çözülme Süreci” olarak nitelendirdiğimiz projeye dönük bir algı yönetimi işlevi görecektir.
Herkes şunu iyi bilsin ki; siyasette
etkin olan önemli bir güruhun ve son Diyarbakır Nevruz kutlamalarında bebek
katilinin belirttiği, Yeni Türkiye kurulması çalışmalarını milletimize hazmettire
hazmettire kabul ettirmek için kesif bir
gayret sergileyecek olan Akil adamları
tarih ve milletimiz asla affetmeyecektir.
Akil İnsanlar olarak toplumumuza
servis edilen 63 Kişilik liste içerisinde;
inançları, itikadları, dünya görüşleri ve
gelecek kurguları birbirinden fersah fersah ayrı olanlar aynı safta durmaktalar.
Ama ne gariptir ki, bu derece birbirlerine
uzak duranların ortak yönü, AKP politikalarını tasvip ediyor olmalarıdır. Kimileri menfaatleri gerektirdiği için, kimileri
ikbal beklentileri için, kimileri de kaygı
ve korkularından ötürü yıllardır AKP’nin
karşı safında durmaktan özenle imtina
etmekteler.
İktidarın cazibesi o derece güçlü bir
etki oluşturmuş ki;

Kendini birlik ve beraberlikten yana
olarak tanımlayanlarla, Türk Bayrağının
adından rahatsız olanlar aynı komisyon
içerisinde birlikte çalışacaklar. Kendisini “İslamcı” olarak niteleyenlerle, bütün
ömrünü din ve maneviyat düşmanlığıyla
geçirenler aynı hedefe yol alacaklar. Konuştuğunda mangalda kül bırakmayanlarla, bölücülükleri tescilli olanlar aynı
iştiyakın peşinde yürüyecekler. Birbirleri
hakkında en ahlaksız nitelemeleri zikretmekten çekinmeyenler şimdi birlikte
akillenecekler.
Sayın Başbakanın talimatıyla oluşturulan Akil İnsanlar koalisyonu, renkli bir
yelpazede oluşturulmuş durumda. Sendikalar, odalar ve meslek birlikleri de sürece dahil edilmeye çalışılmış.
Nitekim bu amaçla 2 Nisan 2013
Perşembe günü saat 21:00’de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Genel Başkanımız İsmail Koncuk’u da telefonla
arayarak komisyona davet etmiştir.
Ancak Genel Başkanımız, bir ihanet
projesi olarak nitelendirdiği ve tasvip etmediği bir oluşumda yer alamayacağını
belirterek Atalay’ın teklifini reddetmiştir.
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Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
açıklamasında, süreçle ilgili gerçekleri
de bıkmadan ve yorulmadan milletimize anlatacaklarını ve eninde sonunda
bu kirli oyunu bozacaklarını da ifade etmiştir. Türkiye Kamu-Sen’in, ülkemizin
ve milletimizin hayrına olacak her türlü
çalışma ve projenin bugüne kadar hep
içerisinde olduğunu vurgulayan Genel
Başkanımız; 40 bin insanımızın katili bir
terör örgütüyle masa başına oturulmasını ve akan kan dursun gibi güzel sloganların arkasına saklanarak ülkemizin
bölünmesine neden olacak gelişmelerin
çözüm süreci olarak yutturulmaya çalışıldığını belirtmiştir. Genel Başkanımız,
Türkiye Kamu-Sen’in, bu millete hizmet
etmeyi her çalışmasının merkezine koyan bir sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla, inandığı gerçekleri milletimizle
paylaşmaya devam edeceğini ifade etmiştir.
Türkiye Kamu-Sen, bu onurlu duruşu ortaya koyarken; diğer yandan da iki
faklı Konfederasyon Akil olarak AKP’nin
iradesi ve talimatıyla komisyonda yer almış bulunmaktadır.
Yalnızca kamu çalışanlarının kazanımlarının artırılması için
KESK ve diğer kuruluşlarla ortak eylem yaptığımızda “Ruh
ikizleri bir araya geldi” diyerek
Türkiye Kamu-Sen’i hayasızca
eleştirenlerin, “Ne mutlu Türküm diyene” düşmanlığında
ve bebek katilinin memleketin
umudu haline getirilmesi tezgahında hemhal olmaları her
akıl sahibini düşündürmelidir.
Kamu çalışanlarının ortak menfaatlerinde bir araya
gelemeyen, Toplu Sözleşme
sürecinde çalışanlar safında
değil Hükümet yanında taraf
olan, kamu görevlilerinin hak
mücadelesinde iş bırakma
cesaretini gösteremeyip Hükümetin talimatlarına uymayı
tercih edenler; şimdi, psikolojik
harekat unsurları olarak algı
yönetimine hizmet etmek için
kardeş kardeş AKP huzurunda
hizaya durmuşlardır.
İmralı’da yapılan görüşmelerde Öcalan’ın ortaya koyduğu perspektifi önemsediklerini belirterek, “Hükümet de
üzerine düşen görevi yapmalı
ve parlamento olarak bazı kararlar almalıdır” diye konuşan
KESK Başkanı Lami Özgen
ile, Hükümetin saha sorumluluğunu yürüten Memur-Sen’in

Başkanı Ahmet Gündoğdu Akil Adamlar
tezgahında buluştular.
Çok değil daha 10 gün önce, “kaldırım taşı sökmeyi, cam-çerçeve indirmeyi, illegal örgütlerin hazır kıta üyeliğini
sendikal mücadele olarak gösterme”
çabasında olduklarını iddia ettikleri ve
“Vesayetin Yeni(k) Borazancısı” olarak
adlandırdıkları KESK’e yönelik olarak
Memur-Sen’in şu ithamları ne çabuk
duman oldu merak ediyoruz: “…bu ülkenin toplumsal barışına dinamit koyan,
üniversite gençliğini canlı bombalara
dönüştüren örgütlerle dirsek temasları,
Genel Başkanları başta olmak üzere
birçok yöneticisinin bu ülkede kan pazarı kurmayı hedefleyen illegal örgüte/
örgütlere üyelikten yargılanması gerçeği karşısında bırakın zihinleri kulakları
dahi rahatsız eden yalan değirmeninin
taş gıcırtısından başka bir anlam ifade
etmiyor… Kadını cinsel meta sıfatıyla
sınırlı bir zemine hapsetmeyi kadına
saygı olarak yutturmaya çalışan bu zavallı zevatın …Kadın denildiğinde aklına
‘beden’den başka bir kavramın gelmediği bu zihniyetin bildik temsilcileri; …Gerçekten de, ülkenin bir bölgesini siyaset
alanı olarak belirleyen bir siyasi partinin

gölgesi altında mitingler/gösteriler ve
eylemler yapan bu sendikamsı örgüt, …
örgütlü mücadelelerinin temelini kamu
görevlilerini kandırmaya ve yanaşması
olacakları bir siyasi parti zemini aramaya teşmil ettiklerini itiraf etmelerine vesile olmaktan mutluyuz. …Bu ülkeyi kan
gölüne çevirmeye mevzilenmiş örgütlere üyelikleri açığa çıkmış olanlar; …Bocalandıkları çamur madeni, sadece ellerini değil zihinlerini de kirlettiği için artık
dillerinde de çamurdan başka bir nesne
görmek mümkün olmuyor.”
İşte hiçbir sendikal faaliyette, memurlarımızın hiçbir hak mücadelesinde
bir araya gelme erdemini gösteremeyenler, şimdi, açılım cengaverleri olarak
sefere çıkıyorlar!

Aynen; ana dilde eğitim talebinde,
Öğrenci Andı’nın kaldırılması isteğinde,
baştan beri PKK Açılımına (Nam-ı diğer
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine) verilen
desteklerde olduğu gibi yine bir araya
geldiler!

Şimdi de; Apo köpeği ile İmralı’da yapılan mütarekeyi, Oslo’da bölücü örgütle
gerçekleştirilen anlaşmayı,
çözüm adı altında Türk
milletinin çözülmesine giden ihanet projesini, pkk’lı
militanların selametle inlerine gidebilmeleri için
yapılacak yasal ve illegal
düzenlemeleri halkımıza
hazmettirmek için akil akil
birlikte çalışacaklar!
Zarfların rengi farklı,
lakin, nihayetinde mazruf
aynı!
Kamu çalışanları, bu
kirli ittifakı asla unutmayacak; ve herkese hak ettiği
cevabı verecektir.
Sadece ve sadece
mensup olduğu millete
karşı sorumluluk duyan ve
bu vebalin idrakiyle hareket eden bir memur sendikası olarak; kamu çalışanlarının sesi olmaya devam
edeceğiz. İktidar da olsa,
hiçbir kişi ve kurumun psikolojik harekat elemanı
olmayacak, siyasetin algı
yönetimi arzusuna hizmet
etmeyeceğiz.
Saygılarımızla.
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GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ’DA

G

enel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan ve
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
Sami Özdemir, 14 Mart 2013 tarihinde
Çanakkale Şubesini, 15 Mart 2013 tarihinde de Tekirdağ Şubesinin düzenlediği istişare toplantılarına katıldı.
Yoğun katılımın olduğu toplantılarda şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe
temsilcileri, işyeri temsilcileri ve kadın
komisyonu üyeleri hazır bulundu. Çanakkale Şube Başkanı Ülfettin Yalın
ve Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer
Doğan’nın açılış konuşmalarından ardından Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri birer konuşma yaptı.
Toplantıların sonunda katılımcıların çeşitli konularda sordukları sorular,
Genel Merkez Yöneticileri tarafından
cevaplandırıldı.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİ
BALIKESİR’DE

G

enel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M. Yaşar
ŞAHİNDOĞAN ve Genel Dış
İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami ÖZDEMİR, 12-13 Mart tarihlerinde Balıkesir 1
ve 2 No’lu şubelerimizi ziyaret ederek,
teşkilat yöneticilerimiz ve üyelerimizle
biraraya geldi. Toplantılarda şube yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz, işyeri ve kurum temsilcilerimizle
birlikte kadın komisyonu üyelerimiz de
hazır bulundu.
Şube Başkanları Yılmaz KURAN ve
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Süleyman Demir’in açılış konuşmalarının ardından Genel Merkez Yöneticileri
Sami ÖZDEMİR ve M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN Genel Merkezimizin faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
İş güvencesiyle ilgili de önemli açıklamalar yapan Sami Özdemir, “Mevcut
Hükümet kamu çalışanlarının elinden
iş güvencesini almak ve çağrı usulüne
göre kısmi zamanlı, geçici, esnek istihdam modelleri dayatmaktadır. Bu durum
kabul edilemezdir. Kamu çalışanları da
tehlikenin farkına varmalıdır. Sendika

olarak kamu çalışanlarını var gücümüzle uyarıyoruz. Bu konuda en şiddetli eylemleri kararlılıkla hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi
iktidar ve yandaşı olan sivil toplum örgütleri de hesaplarını ona göre yapsın.
Hiç kimsenin iş güvencemizi elimizden
almaya gücü yetmeyecektir” dedi.
Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme
Sekreteri M. Yaşar Şahindoğan ise,
AKP iktidarı döneminde kamuda ve Milli
Eğitim Bakanlığında birçok hukuksuz ve
yanlış uygulamalar yaşandığını, özellikle de Ömer Dinçer döneminde büyük bir
tahribat oluştuğunu söyledi.
Şahindoğan özür grubu tayinlerinin
yılda bir kez yapılması ve bu tayinlerde
il emri uygulamasının kaldırılması nedeniyle birçok ailenin parçalandığını, öğretmenlerin eşlerinin yanına gidebilmek
için alan değiştirmek, memurluğa atanmak ya da becayiş yapmak durumunda
kaldıklarını belirtti. Şahindoğan, “Bu durum insanlık dışıdır” dedi.
Şahindoğan yetkili sendika olmanın
önemine dikkat çekerek; bu yıl mutlaka
yetkili olmamız, yetkiyi toplu sözleşme
masasında kamu çalışanlarını pazarlayan zihniyete bırakmamamız gerektiğini
kaydetti.
Toplantılar soru-cevap bölümlerinin
tamamlanmasının ardından sona erdi.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını da ziyaret ederek, yaşanan
sorunları dinlendi.
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ÇANKAYA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

nkara 3 No’lu Şube Başkanlığı, 14.03.2013 Perşembe
günü Çankaya İlçe İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısı düzenledi.
Toplantıya Genel Mali Sekreter Seyit
Ali KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN da iştirak ettiler.
Şube Başkanı Ertekin ENGİN’in
Şube faaliyetlerine değindiği açış konuşmasından sonra söz alan Genel

Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan konuşmasında Türk Eğitim-Sen’in eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi olduğunu
vurgulayarak, “Sendikamızın her kademesinde görev yapan bütün emektarlarımız olağanüstü bir gayret göstermekte
ve eğitim çalışanlarının her meselesinde
onların yanında duruş sergilemektedir.
Tek bir örnek yoktur ki, eğitimi ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren bir gelişme
olsun ve Türk Eğitim-Sen onu pas geçsin. Sendikamız, hem eğitim çalışanları

hem de eğitimle ilgili bütün kesimler tarafından takdir edilen ve muhatap alınan
büyük bir kuruluş haline gelmiştir. Bu
noktaya ulaşmamızda emeği olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her
yerde biz varız. Eğitim çalışanlarını temsil ettiği iddiasında olanların gelişmelerden habersiz olduğu, olaylara vurdumduymaz kaldığı ve başka işlerle iştigal
ettikleri bu süreçte Türk Eğitim-Sen her
zaman öne çıkmakta ve onur bir duruş
sergilemektedir. ‘‘ şeklinde konuştu.
Daha sonra temsilcilere hitap eden
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan da 1 Ağustos 2013 tarihinde
yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinin önemine değinerek, “Önümüzdeki
Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2014
ve 2015 yılının konuları karara bağlanacaktır, bu açıdan büyük önem arz
etmektedir. Kamu çalışanları geçtiğimiz
yıl yaşanan rezaleti unutmamalıdır. Elli
yılın toplu sözleşmesini yapacaklarını
iddia edenler, öğretmenlerimiz için ek
ödeme sözü aldıklarını söyleyen hatta
bunun için üyelerin cep telefonlarına
mesajlar çekerek sözde müjdeler verenler sonuç itibariyle büyük bir fiyaskoya
neden olmuşlardır. İşte eğitim çalışanları bu beceriksizliğe bir daha şahit olmak
istemiyorsa, bu işin erbabı olan Türk
Eğitim-Sen’i yetkili kılmalıdır. Her zaman
ve her durumda en etkili sendika olan
Türk Eğitim-Sen, aynı zamanda yetkiyi
de alarak çalışanların pazarlanmasına
engel olacaktır.” dedi.

MEB BELA
ARAMAMALIDIR!

Bakan Avcı, bu ucube yönetmeliği,
tüm uyarılarımızı göz ardı edip imzalayarak, kendisine duyulan güveni hovardaca
harcamıştır. Bu kadar acemice, imzaladığı yönetmeliğin, ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemeden imzalayan ve
kaosa imza atan, bir Milli Eğitim Bakanı
bundan sonrası için güven vermemektedir, kaybettiği güveni kısa sürede yeniden kazanması zor görünmektedir.
Yönetici atama yönetmeliği gibi, pek
çok eğitimciyi yakından ilgilendiren, bu
yüzden yıllardır yaşanan hukuki kavgalardan, MEB’in bu sebeple yaşadığı
kargaşalardan haberdar olmaksızın,
üzerinde azami mutabakat bulunan bir
yönetmeliği değiştirmek akıllara zarar bir
uygulama olsa gerektir.
Şimdilerde, yeni yönetici atama yönetmeliği için, MEB’in harekete geçtiğine
dair bir takım haberler yayınlanmaktadır.
Yeni bir yönetici atama yönetmeliğine hiç
gerek bulunmamaktadır. Ucube yönetmelikten önceki yönetmelik hiçbir önemli
değişikliğe gerek duyulmadan uygulanmaya devam edilmelidir. Herkesin memnun olduğu bir yönetmelik orta yerde
dururken, yeni bir yönetmelik dayatması

yapmak ancak ve ancak art niyetli insanların işi olabilir ve kabul edilebilecek hiçbir tarafı yoktur.
Sayın Bakan Nabi Avcı, artık, Milli
Eğitim Bakanı olduğunu göstermeli ve
idareyi eline almalıdır. Şu anki görüntü,
Nabi Avcı’nın MEB’e hakim olamadığı,
inisiyatif kullanamadığı yönündedir. Türk
Eğitim Sen olarak Nabi Avcı’nın Milli Eğitim Bakanı olduğundan ciddi ciddi şüphe
duymaya başladık. Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı’nın varlığı hiçbir şekilde hissedilmemektedir. Eğitim çalışanlarının çok
büyük bir bölümü bizim gibi düşünmekte,
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı görmek
istemektedir.
Sayın Bakana tavsiyemiz, ucube yönetici atama yönetmeliğini uygulama ısrarı göstererek, eğitimcilerle arasını daha
da açmaması, yanlıştan en kısa sürede
döneceğini açıklamasıdır. Yeni bir yönetici atama yönetmeliği aramak gibi yeni bir
hata yapmaması da, akılcı bir yaklaşım
olacaktır. Sayın Bakan 2009 tarihli son
yönetici atama yönetmeliğini uygulayınız,
bu hem sizin hem de okullarımız için en
hayırlı yol ve çözüm olacaktır.

A

B

ir Bakanlık düşünün işler yolunda giderken birden bire ortalığı karıştıran. İşte Milli Eğitim
Bakanlığı böyle bir Bakanlık. Ufak tefek
eleştiriler dışında, tüm sendikaların, bütün yönetici adaylarının ittifakla kabul
ettiği MEB Yönetici Atama Yönetmeliği
sebepsiz yere değiştirildi. Hani “Belanı
mı arıyorsun?” derler ya, Nabi Avcı yönetimindeki bu MEB, belasını arıyor dedirtecek bir örnek.
2009 yılından bu yana, çok küçük
problemler dışında bugüne kadar sorunsuzca uygulanan, yönetici atama yönetmeliğinin yerine, ucube bir yönetmeliğin,
Nabi Avcı’nın acemiliğinden de istifade
edilerek, bazı çok bilmiş bürokratlar tarafından yayınlanması sağlandı. Nabi
Avcı’yı, adeta, tuzağa düşüren, bu çok
bilmiş bürokratların hala işbaşında olması Nabi Avcı’ya duyulan güveni büyük ölçüde aşındırmış görünmektedir.
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KIRIKKALE İL İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

K

ırıkkale Şube Başkanlığı 13
Mart 2013 Çarşamba günü
düzenlediği bir toplantıyla İlçe
ve İşyeri Temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya Genel Mali Sekreter Seyit
Ali KAPLAN ile Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN da iştirak ettiler.
Kırıkkale Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantı Şube Başkanı Yücel KARABACAK’ın açış konuşmasıyla başladı.

PYBS
YAŞANAN
SORUNLARIN
ÇÖZÜLMESİ
İÇİN MEB’E
YAZI YAZDIK
30

Programda söz alan Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip Geylan gündeme dair açıklamalarıyla katılımcılara
hitap etti. Türk Eğitim-Sen’in, eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi olduğunu
ifade eden Geylan, bu yıl yetkinin mutlaka Türk Eğitim-Sen’e teslim edilmesi
gerektiğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl,
son elli yılın en iyi Toplu Sözleşmesini
imzalayacakları iddiasıyla masaya oturanlar, tam bir hayal kırıklığı yaratmışlardır. Sözde sendikacılar, kamu çalışanla-

Bilindiği üzere, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde, kurumlarda öğretmen olup da, görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocuklarının
Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarının sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilecekleri hükme bağlanmıştır. Yönetmelikte geçen düzey ifadesinin okul düzeyi
olarak yorumlanmasından dolayı, sınava
dayalı alım yapan liseleri kazanan öğretmen çocukları, ebeveynlerinin görev yaptığı yerde ortaöğretim kurumu bulunması
halinde yine bu haktan yararlanamamaktadır. Türk Eğitim Sen olarak Yönetmelikte
geçen “düzey” ibaresinin iptali için açtığımız dava Danıştay’da devam etmektedir.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2013
Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

rını temsil ettiklerini unutup, adeta, işveren temsilcisi gibi tutum sergilemişlerdir.
Hatta kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır
ki, Memur-Sen temsilcisi olarak Kurul’a
katılan akademisyen üye, işveren tarafının getirdiği maaş artışı önergesine
evet oyu vermiştir. Sayın Genel Başkanımızın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
toplantısına katılmayalım teklifine icabet
etmeyen Memur-Sen’in Başkanı, bu tutumuyla Hükümetin elini rahatlatarak diyetini ödemiştir. dedi.
Daha sonra temsilcilere yönelik bir
konuşma yapan Genel Mali Sekreter
Seyit Ali Kaplan, Türk Eğitim-Sen’in hizmetlerinden bahsederek özetle şöyle
konuştu; ‘‘Sendika olarak önemli hizmetlere ve önemli kazanımlara vesile
oluyoruz. Tüm bunların hedef kitlemize
iyi anlatılması lazımdır. Türk EğitimSen’in ulaşmadığı tek bir eğitim çalışanı dahi kalmamalıdır. Onurlu, ilkeli ve
mücadeleci sendikacılık ülkemizde hak
ettiği yerde olmalı; sarı sendikacılık ise
kamusal hayatımızda nefes alamamalıdır. Siyasi erkin güdümünde semiren,
Hükümetin politikalarına paralel strateji
oluşturan sözde sendikacılık kamu çalışanlarının geleceği için acilen kurtulunması gereken bir hastalıktır.” Dedi.
Programın sonunda emekli olan
üyelerimizden; Şube Sekreterliği görevini yürüten Alaaddin Sürsavur ve eski
Şube Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Akdemir’e şükran plaketleri takdim edildi. Ayrıca Şube Başkanlığı tarafından
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine
de günün anısına birer plaket sunuldu.

(PYBS) Sınav Kılavuzunun başvuru şartları kısmında ise, ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2013
Malî Yılı için tespit edilen 5.790,00 TL.’yi
geçmemesi şartı getirilmiştir. Kılavuz’da
belirlenen gelir düzeyi sınırının düşük tutulması sebebiyle öğretmenlerimizin çocukları PYBS sınavına katılma imkanı bulamamaktadır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıda, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılmak için öngörülen maddi
gelir düzeyi şartının düşük tutulmasının ve
yönetmelikte geçen “düzey” ibaresinin okul
düzeyi olarak yorumlanmasının öğretmenlerimizin çocuklarının parasız yatılılık ve
bursluluk hakkından yararlanamamasına
ve mağdur olmalarına sebebiyet verdiğini
belirterek, bu mağduriyetlerin giderilmesi
için mevzuat değişikliği çalışmalarının başlatılması hususunda talepte bulunduk.
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GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA ÜYELERLE BULUŞTU

nkara 6 Nolu Şubeye bağlı
olan Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği, 12.03.2013 Salı günü
düzenlediği bir toplantıyla üyelerini bir
araya getirdi.
Programa Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri Talip GEYLAN, Genel Eğitim
ve Sosyal İşler Sekreteri Cengiz KOCAKAPLAN, Ankara 6 Nolu Şube başkanı
Veli KESKİN ile Şube Yönetim Kurulu
üyeleri katıldı.
Şereflikoçhisar Kaymakamı Hasan
Kürklü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz da toplantıya iştirak ettiler.
İlçe Temsilcisi Erhan Oklu’nun açış
konuşmasından sonra kürsüye gelen
Şube Başkanı Veli Keskin, İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün yıldönümü
olması nedeniyle günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Daha sonra katılımcılara hitap eden
Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri
Cengiz Kocakaplan, çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinerek
“İktidar yetkilileri her defasında ağızlarını doldura doldura dünyanın en büyük
17. Ekonomisi olduğumuzu, milli gelirin
son on yılda yüzde 219 arttığını söylemekteler. Ayrıca şu gerçeği de kimse
milletimizin gözlerinden kaçırmasın ki;
BM İnsani Gelişmişlik sıralamasında
ülkemiz 83. sırada. Bize göre ülkemizin standartını gösteren asıl gösterge
budur. Öyle rakamlara takla attırarak,
sanal ekonomik verilerle insanlarımızı
kimse kandırmasın. Peki iktidarın bu
sanal bu iddialarının kamu çalışanlarına
yansıması nasıldır, bir de ona bakalım:
Bakın bunlar iktidara gelmeden önce,
kamu çalışanlarının milli gelirden aldık-

ları pay %8,83 iken şimdi %5,6’ya düşmüştür. Yani milli gelir artıyor ama pastadan aldığımız pay tam aksine azalıyor.
O halde bunlar kimin cebine gidiyor diye
sormak gerekmez mi? İşte biz bu gerçeği sorguluyoruz, gelir dağılımındaki adaletsizliği sorguluyoruz, yandaşların semirmesini sorguluyoruz. İşte kamu çalışanları da bu dirayeti ortaya koyanlara
destek vermelidir.” Şeklinde konuştu.
Programın son bölümünde söz alan
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip
Geylan da konuşmasında çalışma hayatını tehdit eden tehlikelere dikkat çekerek şöyle konuştu: ‘‘657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun artık köhnediği,
ihtiyacı karşılamadığı ve yenilenmesi
gerektiği söylemlerinin altında yatan asıl
maksat, sahip olduğumuz iş güvencesinin kaldırılması arzusudur. Şimdi bazı
kamu çalışanları bu ikazımızı abartılı
karşılayabilirler. Ancak onlara Tekel işçilerinin durumunu hatırlatmak isteriz.

Bir gecede kapı önüne bırakılan, yüksek maaşlarla çalışırken sefalet ücretiyle yaşamaya mahkum bırakılan bu
arkadaşlarımızın da şimdi yaşadıkları
akıllarına gelmiyordu. Şu an muhatap
olduğumuz iktidarın, öğretmenliği dahi
sözleşmeli olarak çalıştırdığını önümüze
koyduğumuzda uyarılarımızın ne kadar
yerinde olduğu görülecektir. Ayrıca geçtiğimiz hafta AKP’nin TBMM Anayasa
Uzlaşma Komisyonu’na verdiği teklifte,
Anayasa’nın 128. Maddesinin değiştirilerek “Memurlar” ifadesinin yerine “Çalışanlar” ifadesini eklediğini de gözden
kaçırmamak lazımdır. Yani artık AKP
iktidarı, memurluk sıfatını tedavülden
kaldırma niyetini açıkça ifade etmekten
çekinmemektedir.”
Programın sonunda ise Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube
Başkanı tarafından, emekliye ayrılan
üyelerimize şükran plaketleri takdim
edildi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN ADANA
TEMSİLCİLİĞİ ŞEHİT AİLELERİ
DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Kamil KÖSE ve
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Adana Şube Başkanları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri Derneği Adana Şubesini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Emine KUNT ziyaretten dolayı teşekkür
etti. İl Temsilcisi Kamil KÖSE de konuşmasında “Yedisinden
yetmişine Yüce Türk Milletinin bütün evlatları vatan uğruna
seve seve canlarını ortaya koydular. Ancak, Vatan toprakları için zamanında nice adsız kahramanları şehit vermemize
karşın, şimdilerde VATAN TOPRAKLARI’ na olan bağlılık
yerini iflah olmaz bir teslimiyetçiliğe bırakmıştır. Böl- parçalayok et : Kamu Çalışanları olarak Şehitlerimizin yattığı topraklara ve bu toprağın sembolü olan , rengini şehit kanından
alan şanlı BAYRAĞIMIZA nefesimizin yettiği kadar bekçilik
yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde esene gafil rüzgarların yönünü değiştirip, TÜRK TARİHİNE yakışır bir “YARIN”
bırakacağız” dedi.
Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından
Dernek Başkanı Emine KUNT’a Türk Bayrağı ve Kuran-ı
Kerim hediye edildi.

AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ
ÇOBANLAR TEMSİLCİLİĞİ KADINLAR
GÜNÜ DOLAYISIYLA ETKİNLİK
DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar Şubesi Çobanlar İlçe Temsilciliği, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Otelcilik Meslek Lisesinde gerçekleştirilen ekinlikte bir konuşma
yapan İlçe Temsilcisi Saide UZUN, “Kadınlarımız her şeyin
en iyisine layıktır. Kadın haklarının gelişmesi biraz da bizim
iyi örgütlenmemize bağlıdır. Bu noktada Türk Eğitim-Sen’de
örgütlenmemiz bir ayrıcalıktır. TES çatısı altında çoğalmaya
devam edelim” dedi.
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AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
TEMSİLCİLİĞİ 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Emirdağ Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar gününde
Emirdağ’da görev yapmakta olan tüm kadın eğitim çalışanlarına karanfil dağıttı. Türk Eğitim-Sen okul temsilcileri 8 Mart’ta
karanfilleri alarak okullarında çalışan eğitim çalışanı arkadaşlarına iletirken, Türk Eğitim-Sen Emirdağ Yönetimi de Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emirdağ Halk Eğitim Merkezi,
Emirdağ Öğretmenevi, Emirdağ METEM, Atatürk Ortaokulu
ve Merkez Anaokulu’nda görev yapan bayan personele karanfilleri ulaştırdı.
Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan bu etkinlik çerçevesinde ilçe merkezinde görev yapmakta olan kadın öğretmenler
memnuniyetlerini dile getirdi. Türk Eğitim-Sen Emirdağ Temsilcisi Yavuz ÖZTUNCER de, ilçe merkezindeki tüm okullarda
karanfillerin dağıtımında emeği geçen herkese teşekkürlerini
iletti.

Türk Eğitim-Sen Emirdağ Temsilciliği 8 Mart akşamı Emirdağ Öğretmenevi’nde bir etkinlik düzenledi. Gecede; Türk
Eğitim-Sen Emirdağ Yönetiminde bulunan Elvan DURMAZ,
8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili konuşma yaptıktan sonra mini
bir konser verdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN AMASYA
TEMSİLCİLİĞİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ
ANMA GÜNÜ DÜZENLEDİ

Türkiye Kamu-Sen Amasya Temsilciği tarafından Yavuz Selim Meydanında Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
düzenledi. Şehitleri Anma Gününde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler okundu. Türk Eğitim-Sen Şube
Başkanı Kamil TERZİ’nin günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından toplu olarak Amasya Şehitliği ziyaret
edildi ve hatm-i şerif okundu.
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NALLIHAN TEMSİLCİLİĞİ
ŞEHİTLERİMİZİ ÜZÜM HOŞAFI
DAĞITARAK ANDI

Türk Eğitim Sen Nallıhan Temsilciliği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Nallıhan Alparslan
Türkeş Parkı önünde Çanakkale Savaşı’nın unutulmaz menüsü “ Üzüm Hoşafı ve birkaç dilim ekmek” dağıttı. Yapılan
etkinlikle bugünlerde özellikle unutturulan, unutturulmaya çalışılan O Çanakkale Ruhunun yeniden hatırlanması hedeflendi. Etkinliğe Nallıhan halkının yoğun katılımı özellikle dikkat
çekti. Ayrıca katılımcılara üzüm hoşafı ile birlikte aşağıdaki
broşür dağıtılmıştır.

AYDIN ŞUBESİ
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Türk Eğitim Sen Aydın şubesi Kadın Komisyonu Başkanı
Şenay Caner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “ Âleme nizam verme kavgası aileye nizam vermek ile başlar ve o da kadınla
başlar. 8 Mart, Dünyada milyonlarca kadının tek yürek olup,
ortak mücadelede bulundukları gün. Ancak bugün ülkemizde ve dünyada şiddetin gölgesinde yaşayan, ayrıma tabi tutulan, töre cinayetlerine kurban giden, okuma hakkı elinden
alınan, çalışma hayatında, siyasette ve karar mekanizmalarında etkin ve de yetkin olamayan o kadar çok kadın var ki.
Kadınlar, ezelden beri erkek egemen toplumlarda var
olma mücadelesi vermektedir. Bu nedenle evde, sokakta,
işyerinde kısacası her yerde “kadın” olmak bin bir zorlukla
karşı karşıya kalmak olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu
gerçekleri çok iyi bilen Türk Eğitim-Sen, kadın haklarına büyük bir duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Ümit ediyoruz ki, kadınlarımız en kısa zamanda sosyal, kültürel, siyasi hayatta tam
anlamıyla yerini alır. Zira sendika olarak; cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı, kadınlara yönelik şiddet ve istismarın yaşanmadığı, kadınların okuma oranının yüzde yüze ulaştığı,
kadınların her alanda varlığını, etkinliğini artırdığı bir toplum
özlemi içindeyiz.

GÜROYMAK TEMSİLCİLİĞİ
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Bitlis Şubesi Güroymak Temsilciliği, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan
tüm kadın öğretmenlere, eğitim çalışanlarına ve Güroymak’taki şehit ve gazi ailelerinin yakınlarına karanfil dağıttı.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bitlis
Şube Başkanı Necmi ERKOÇ yaptığı basın açıklamasında
“Çalışan kadınların hak arama mücadelesi olarak ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü’nde; hayatın her kademesinde
fedakarlığı, özveriyi, sevgiyi ve sadakati düstur edinen, ailemizde anne, eş, kardeş, evlat olarak, iş hayatında öğretmen, polis, doktor, hemşire olarak hayatımızı güzelleştiren
ve kolaylaştıran, dünyayı daha yaşanır bir yer haline getiren,
çok değerli kadınlarımızın dünya kadınlar gününü içtenlikle
kutluyoruz” dedi.

BURDUR –GÖLHİSAR İLÇE
TEMSİLCİLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Burdur Şube Başkanı Orhan
AKIN ve il yönetim kurulu üyeleri Gölhisar ilçesindeydi. Yapılan
toplantıda ilçe temsilciliği görevini
yürüten Mustafa YAŞAR Çavdır
MYO Sekreterliği görevine başladığı için görevi Anadolu lisesi öğretmeni Tayyip GÜZEL’e devretti.
Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı AKIN uzun yıllardır görev yapan Mustafa.YAŞAR’a teşekkür ederek görevi
devir alan Tayyip GÜZEL’e başarılar diledi. Toplantıda Şube
Mevzuat Sekreteri Hamit KAYACIOĞLU ‘da ilimizde yapılan
hukuki mücadeleyi ve kazanılan haklarımızı anlattı.Toplantı
sonunda ilçe temsilcimize plaket verildi.

TÜRKİYE KAMU-SEN KÜTAHYA
TEMSİLCİLİĞİ ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliği 17.03.2013 tarihinde Kütahya Valiliği önünde Şehitler Günü nedeniyle basın
açıklaması yaptı. Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Karabekir’in
basın açıklamasını okumasından sonra Kütahya Şehitliğine
gidilerek Yasin-i Şerif ve Fatiha okundu.
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BURSA 1 NO’LU ŞUBE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Bursa 1 No’lu Şube Osmangazi -Nilüfer İşyeri Temsilcileri
toplantısı 16.03.2013  tarihinde yapıldı.
Şube Başkanı Kazım SARNIK yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “İşyeri temsilcileri olarak sizlerin yaptığı hizmetlerin
ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu zorlu süreçte kutlu
davamızın en fazla yorulanları sizlersiniz, haklı olduğumuz
gibi güçlü olmak zorundayız.
Eğitim çalışanlarının her geçen gün ekonomik, sosyal ve
hukuki yönden hakları gasp edilmektedir. Gelen gideni aratır
olmuştur. Türk Eğitim Sen olarak bizler bedeli ne olursa olsun, her türlü adaletsizliğe, hukuksuzluğa, adam kayırmacılığa ve siyasi şovlara karşı dimdik durmaya devam edeceğiz.”
Bursa1 No’lu Şube Başkanı Kazım SARNIK, önümüzdeki
dönemde herkesin bir samimiyet sınavından geçtiğini kaydederek, tespit ettikleri her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında dün ve bugün olduğu gibi yarın da sert bir şekilde tepki
göstereceklerini söyledi.
Toplantı da işyeri temsilcileri kurumlarında çeşitli konularda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve çözüm konusunda
sendikamızdan talepte bulundu.

ÇANKIRI ŞUBESİ İŞYERİ
TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Türk Eğitim-Sen Çankırı Şubesi, İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantısı yaptı. Toplantıya Kadın Komisyonu Başkanı ve
başkan yardımcıları, çok sayıda iş yeri temsilcisi katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Nuh YALÇIN, Türkiye’nin en etkili ve mücadeleci sendikası olan Türk
Eğitim- Sen’in yürüttüğü mücadelede ve mücadele sonunda
elde ettiği büyük başarıda en büyük payın işyeri temsilcilerine ait olduğunu belirtti. Nuh YALÇIN şunları söyledi: “Bulundukları görevlerde ellerinden gelenin ötesinde gayret sarf
eden teşkilatlarımız sayesinde daha güzel yarınlara emin
adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Başta iş yeri temsilcilerimiz olmak üzere teşkilatımızın bütün kademelerinde görev alan arkadaşlarımız sayesinde Türk Eğitim-Sen gıpta ile
izlenen, örnek alınan bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir
dedi.
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DENİZLİ ŞUBESİ, 8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA
AÇIKLAMA YAPTI
Denizli Şubesi Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Tülay Gazalcı 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
Gazalcı şunları söyledi: “Kadınların erkeklerle
eşit haklara sahip olma yolunda verdiği savaşın temsili günüdür 8 MART. Çıkış nedenini
özetleyecek olursak;8 MART 1957 yılında
New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin, çalışma koşullarındaki zorlukları
dile getirmek amacıyla başlattıkları grev sonucunda, polisin
saldırısıyla, çoğunluğu kadınlardan oluşan 129 kişi hayatını
kaybetmiştir. Yaşanan bu üzücü olayın üzerine, birçok ülkede
yapılan kadın sempozyumlarında, kadın hakları konusunda
çalışmalar yapılmıştır. Bunun üzerine 8 MART Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle dünya
kadınlarının yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin
ifade edildiği bir gün haline gelmiştir. Tüm Dünyada, kadınlar
günü dâhil olmak üzere, anlam yüklenerek kutlanan birçok
özel gün, derin anlam ve içeriğindeki öneme rağmen, günün
anlamına uydurulmuş süslü ve şişirme cümlelerle doldurulmuştu. Bütünüyle içeriği unutulmuş 24 saate sıkıştırılmış, bir
sonraki yıl aynı tarihte, yine tüm samimiyetsizliğiyle insanların
bıkıp usanmadan tekrarladığı sahtelikler dizisi olmuştur bu
günler. Kadınlar günü de bunlardan sadece biridir.

ÇERMİK TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Çermik Temsilciliğimizce istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıya katılan Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz toplantı
öncesinde Çermik Gazetesini ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının sıkıntılarını dile getirdiler.
Çermik İlçesindeki üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Diyarbakır Şube Başkanımız Ahmet BÜRHAN, “Bu güzel ortamı sağlayan İlçe Temsilcimiz Hasip
YEMEZ’e ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu toplantıya ilçedeki bütün arkadaşların katılması
sendika olarak amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Çünkü bizim en önemli amacımız üyelerimiz arasında diyalog ve kaynaşmayı sağlayarak karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı
artırmaktır. Hem ülke olarak hem de kamu görevlileri olarak
büyük sıkıntılar ile karşı karşıyayız. Yeni Anayasa hazırlama
çalışmaları devam ediyor. Kamu Görevlileri olarak bizleri ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yapılmak istenmektedir
dedi. Toplantının sonunda Çermik Gazetesinin sahibi Bülent
BOZTEPE’ye sendikamız adına plaket verildi.
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ERZURUM 2 NO’LU ŞUBE KADINLAR
GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Erzurum 2 No’lu Şube, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Özel Güzide Bakım Merkezi ziyaret etti. Ziyarette Şube
Yönetim Kurulunu temsilen Nevzat AYKILIÇ, Şube Kadın Komisyonu Başkanı Rahime TUNA ve Kadın Komisyonu üyeleri
katıldı.
Ziyaret sonrasında bakım merkezi yetkilileri de Kadın komisyonlarının düzenlediği bu etkinlikten duydukları mutluluğu
ifade etmiş ve teşekkürlerini iletmiştir.

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
DAYANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ
DÜZENLEDİ

Şebinkarahisar İlçe Temsilciliği Dayanışma ve Kaynaşma
Gecesi düzenledi.15/03/2013 tarihinde Şebinkarahisar’da
düzenlenen geceye Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA
ve yönetim kurulu üyeleri Hamit ÖVEÇ, Alper AYDIN ve Atakan ÇELİK katıldı. Ayrıca geceye Türk Eğitim Sen Alucra İlçe
Temsilcisi Zekeriya EŞGÜNOĞLU ve Türk Eğitim Sen Sivas
Suşehri İlçe Temsilcisi Ayhan AKYOL katıldı.
Gecede Şebinkarahisar İlçe Temsilcisi Temel GÜRSOY,
“Türk Eğitim Sen’li olmak bir ayrıcalıktır. İyi ki Türk Eğitim-Sen
var ki yapılan usulsüz atamalarla, adam kayırmacılıkla ve çalışma huzurunu bozan olaylarla mücadele ediyor. Hak yerini
bulana kadar mücadele etmeyede devam edecektir” dedi. Temel GÜRSOY geceye katılan üyelere teşekkür ederek, üyelerin   her zaman yanında olduklarını da söyledi.
Gecede konuşma yapan Giresun Şube Başkanı Arif ÇETİNKAYA da, “Bu ülkenin parçalanmasına zemin hazırlayacak her türlü çalışmaya karşıyız. Sendikamızın ‘Türkiye
Sevdamız,Ekmek İçin Kavgamız’ sözlerini ilke kabul ediyoruz
ve bu yönde strateji belirliyoruz. Ülkenin birliği ve bütünlüğü
bizim için vazgeçilmez bir unsurdur” dedi.

İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE 8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
YAPTI

İstanbul 3 No’lu Şube Başkanlığına bağlı olan Beykoz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurum ziyaretleri yapılarak, bayan çalışanlara gül takdim edildi. Beykoz
Kadın Kolları Başkanımız Rukiye TAŞ’ın organize ettiği etkinliğe Şube Başkanımız Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU, Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Zekai DEDE ve Beykoz İlçe Temsilcimiz Engin TAŞ katıldı.

İSTANBUL 6 NO’LU ŞUBE İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPTI

İstanbul 6 No’lu Şube Yönetimi ve İstanbul Kamu-Sen’e
bağlı Şube Başkanları 23 Mart Cumartesi günü Tuzla İçmeler
Kaplıcaları Sosyal Tesislerinde gündemi değerlendirdi.
İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı Sami ÇELİK, ‘’Gelinen noktada ülkemiz ve eğitim çalışanları en kötü günlerini yaşamaktadır. Bölücübaşı Türkiye’nin gündemini belirlemekte, Anayasa değişikliğinin kendi istekleri doğrultusunda yapılması
gerektiğini söylemekte ve milletimizi tehdit etmektedir” dedi.

İSTANBUL 8 NO’LU ŞUBE
ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

İstanbul 8 No’lu Şube, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini
anma programı düzenledi. Eyüp Mareşal Fevzi Çakmak Ticaret Lisesi konferans salonunda yapılan törene Şehit Sinan
Şenin anne ve babası, Şehit İbrahim Aslan’ın annesi ve ablası, Şehit Mücahit Daştan’ın yakını, İlçe Kaymakamı Osman
Kaymak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve İstanbul 1 No’lu
Şube Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Kavlu ve eğitimciler katıldı.
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KARS ŞUBESİ AKYAKA İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

Kars Şubesi tarafından , Kars Öğretmenevi VIP Salonda
Akyaka İlçe Temsilciliği üyeleri için yemekli istişare toplantısı
düzenledi.Toplantıda açılış konuşması yapan Şube Teşkilat
Sekreteri Ali Murat NAMLI şunları söyledi: “Ülkemizde ve
ilimizde sendikalaşma oranı gittikçe artmakta ancak henüz
yeterli kabul edilmemektedir. Sendikalaşma oranı % 100’ ü
bulduğunda ancak amacımıza ulaşmış ve iktidarlara karşı
daha fazla sözümüzü kabullendirme şansına sahip olmuş
olacağız. İlimizde de bu hedefimizi gerçekleştirmek için yoğun çaba göstermekteyiz.Akyaka ilçemizde Merkez ve diğer
ilçelerimizde de üyelerimizin bizlere göstermiş olduğu teveccühlerden dolayı sizlere teşekkürü borç biliyoruz”

KIRIKKALE ŞUBE’DEN TİYATRO
ETKİNLİĞİ

Başkent Tiyatroları Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi aracılığıyla Kırıkkale’de Necip Fazıl Kısakürek’in ‘’Bir Adam Yaratmak’’ isimli eserini sergiledi.
Tiyatroya ilgi yoğundu. Kırıkkale Şube Başkanı A.Yücel
KARABACAK, Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sayın Mehmet Tahir İkiler’den sonbahar dönemi için
Kırıkkale’ye bir kez daha gelmeleri için söz istedi. Mehmet
Tahir İKİLER de tiyatroya olan ilgiden çok memnun kaldığını
söyleyerek, tekrar gelecekleri konusunda söz verdi.

KOCAELİ 2 NO’LU ŞUBE TEMSİLCİLER
TOPLANTISI YAPTI

KAYSERİ ŞUBESİ İMRALI
GÖRÜŞMELERİNİ KINADI

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Türk EğitimSen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Ali BENLİ, 36 Sivil Toplum
Kuruluşu adına basın açıklaması yaptı. “Büyük Türk Milleti”
şeklinde başlayan açıklamada, İmralı görüşmeleri kınandı.
Benli şunları kaydetti: “Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımız ve temeli Türk kültürü ve kahramanlığı
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin millî ve üniter yapısı ,büyük bir
tehlikeyle karşı karşıyadır dedi.

KUMRU TEMSİLCİLİĞİ ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Ordu Şubesi Kumru Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftası nedeniyle tiyatro gösterisi düzenledi.
Tiyatroya ilgili yoğundu. Salona sığmayan seyircilerin bir kısmı oyunu ayakta izledi. Oyunun ardından şehitlerimiz bir kez
daha minnet ve rahmetle anıldı.
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Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube; Çayırova, Gebze,
Darıca ve Dilovası’ndaki okul ve kurumlarındaki işyeri temsilcilerimizle 10 Mart 2013 Pazar günü Gebze Öğretmenevi’nde
Eğitim ve İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Mustafa KILIÇ şunları söyledi:
“Sendikamızca “ucube” yönetici atama yönetmeliği olarak
tabir edilen yeni atama yönetmeliği, yönetici atamanın geldiği vahim noktayı ortaya koymaktadır. Benim adamım, benim yandaşım zihniyetini ayyuka çıkaracak bu yönetmelikle,
siyaseten tanıdığı ağır basanın atanacağı kesindir. Şu an
siyasetle iç olan kimler; memurlar konumları itibariyle siyaset yapamaz; esnaf ve tüccarlar… Esnafın, tüccarın tanıdığı
valiye gidecek, yönetici olarak atanacak. Biz Türk Eğitim Sen
olarak liyakat usullerine göre atama yapılmasının her zaman
savunucusu olduk. 6 Mart Çarşamba günü Bakanlık önünde bu ucube yönetmeliği protesto ettik, o gün Bakan AVCI,
revizyona gideceklerini bildirdi. Bu yönetmeliğe herkes karşı;
candaşı da, yandaşı da karşı ancak işlerine gelmedikleri için
ne eylem yapabilirler, ne de dava açabilirler. Göstermelik olarak yönetmeliği eleştiriyorlar. Eğitim Bir-Sen’den samimiyet
bekliyoruz. Buyurun yüreğiniz atıyorsa açın davayı, dökülün
sokaklara! Sendika olarak bu yönetmeliğe karşı daha yüksek
ses çıkaracağımız herkes tarafından bilinmelidir.
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TÜRKİYE KAMU-SEN MERSİN İL
TEMSİLCİLİĞİ MUHARİP GAZİLER
DERNEĞİ VE GAZİ AİLELERİ DERNEĞİNİ
ZİYARET ETTİ

YALOVA ŞUBESİNDEN ANLAMLI
ZİYARET

Yalova Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Yetimler Derneği Yalova Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesini ziyaret etti.
Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilcisi Tevabil Akıncı ve
Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilciliğine bağlı Şube Başkanları 18 Mart Çanakkale Zaferinin 98 yıldönümünde Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret
etti. Burada bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Mersin
Temsilcisi Akıncı “Çanakkale’nin kahramanları, umudun bittiği
yerde imanın; gücün tükendiği yerde azmin; silahın olmadığı
yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat ettiler. O şehitler ki, ellerinde Kur’an, son Peygamber kılavuz,
öğünleri kuru ekmek, katıkları bir yudum su, parolaları vatan,
işaretleri namustu. Bunun için Çanakkale zafer, Anadolu Vatan, Mehmetçikte kahraman oldu. Çanakkale’de imanın gücü
Fen ve Teknolojiyi yendi. Anadolu bu sayede Türklere ebediyen yurt oldu” dedi.

SİVAS ŞUBESİ KURUM TEMSİLCİLERİ
İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Muzaffer Karadağ,
kurum temsilcileri ile istişare toplantısı düzenledi. Karadağ
toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mehmet Akif
Ersoy’un ‘Ben Arnavut’um ama Türk milliyetçisiyim. Türkler olmasaydı Müslüman olabilir miydik? Türkler bin yıldır İslam’ın
kılıcı olmuştur. Bin yıldır İslam’a hizmet etmiştir. Türklük hepimizin ortak adıdır’ şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, “Ben
buradan Türküm diyemeyen gafillere soruyorum, Türk milleti
olmasaydı sen Müslüman olacak mıydın? Türk Milletine ırkçı
diyenlere sesleniyorum, Türk Milleti hiçbir zaman ırkçı olmamıştır. Olsaydı sizin gibi hainler bin yıldır bağrımızda yaşayabilir miydi?” dedi.
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YENİ DOĞANLAR
• Ağrı Şube üyelerinden Ayhan VAROL’un
oğlu olmuştur.
• Bursa1 No’lu Şube üyelerinden İsmail
KOŞAR’ın kızı olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Kemal
GÜLARSLAN’ın oğlu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Osman
KOÇAK’ın kızı olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Adem
AKKUŞ’un oğlu olmuştur.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Emineİsa CEYHAN’ın kızı olmuştur.
• Denizli Şube üyelerinden Emel Eser- İzzet ÇOKAY çifitinin “Toprak” adında erkek
çocukları olmuştur.
• Denizli Şube üyelerinden Olcay- Hakan
PATLAR çiftinin “Ege Hakan” adında çocukları olmuştur.
• Denizli Şube üyelerinden Esin - Selçuk
GÜĞLER çiftinin “EREN” adında erkek çocukları olmuştur.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden FundaErsin ÖZEN çiftinin “GÖKTAŞ” adında erkek çocukları olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Aysun
-Mahmut ÜNAL çiftinin “Korkut Alp” adında erkek çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Sibel-Burak
MORSÜNBÜL çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Fatma -Latif
AKKOL çiftinin çocukları olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Muharrem
AYAZ’ın çocuğu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Ayşe Gül
EKEN YÖNET’in çocuğu olmuştur.
• Karaman Şube üyelerinden Esra Önder
SAĞLAM’ın çocuğu olmuştur.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Arzugül OCAK’ın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Mustafa
KARACA’nın çocuğu olmuştur.
• Kırşehir Şube üyelerinden Nuran-Cumhur Ayhan TEMİZ çiftinin çocukları olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Emel
EVCİM’in “Kerem Ege” adında oğlu olmuştur.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Mehtap-Cemal Erdem MORKOYUN çiftinin
“Kerem” adında erkek çocukları olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nurettin DOĞRU’nun kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden FigenKenan ÜSTÜN çiftinin çocuğu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden NarinAdil YURTSEVEN çiftinin kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Emel
GÜLEÇ’in oğlu olmuştur.
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• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Şükran
KARLI YİĞİT’in kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Oğuz
YİĞİT’in kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Ali Ünal
AYAN’ın oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden NimetFatih DOĞAN çiftinin kızı olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden TubaHakan YAVUZ çiftinin oğlu olmuştur.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Tuğba-Hasan Hüseyin BÜLBÜL çiftinin oğlu
olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden SelçukHatice ÖZKAN çiftinin ‘İNANÇ’ adında erkek çocukları olmuştur.
• Konya 2 No’lu Şube Üyelerinden Metin
KES’in “Muammer” adında oğlu olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Filiz-Cemil
DUMAN çiftinin çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Asuman-Harun SARI çiftinin “Batuhan” adında çocukları olmuştur.
• Sinop Şubesi üyelerinden Melek-Engin
BAYRA çiftinin çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Mustafa
KORUCU’nun “ Emir “ isminde erkek çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Caner
ERDOĞAN’ın “ Zeynep “ isminde kız çocuğu olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Enes
GÜLEŞ’in “ Miray- Su “ isiminde kız çocuğu
olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden MeryemEren ÖZ çiftinin “ Muhammet- Musab “ isminde erkek çocukları olmuştur.
• Nevşehir Şube üyelerinden Taner
DURUKAN’ın “ Mehmet- Efe “ isminde erkek çocuğu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden İlknur–
Alaaddin KÜÇÜKÖZEN çiftinin “Zülal”
adında kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Sibel
Fehime–Dursun ÇALIŞKAN çiftinin “Kerem” adında oğlu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Aslı–
Kürşat Ömer TOKLU çiftinin “Burak Eymen” adında oğlu olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Mukaddes – Mehmet KEÇELİOĞLU çiftinin
“Zeynep Büşra” adında kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Emine
GÜZEL KILBACAK’ın “Azra” adında kızı olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Aslı –
Kürşat Ömer TOKLU’nun “İdil” adında kızı
olmuştur.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Zarif
ÖZAY’ın “Yiğithan” adında oğlu olmuştur.

EVLENENLER
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Ramazan ÇAKIROĞLU’nun oğlu evlenmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Muhammet ADIGÜZEL’in kızı evlenmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir MERİÇ’in çocuğu evlenmişir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden
Murat YUNUSOĞLU evlenmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hulusi ÇÖVEN evlenmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Cengiz YILMAZ evlenmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Tahir TUNCER evlenmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden BurçinCengiz YILDIZ evlenmiştir.
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VEFAT
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Zenne
ALTINTAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Şevki
ALIÇ’ın annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden
Meral ÇETİN›in annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Hilmi
YILMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Murat
İLDENİZ›in annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden İlknur ŞAHİN›in annesi vefat etmiştir.
Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Vedat
ŞAHİN›in annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Emin
GÜZEL’in abisi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Gülha
ŞAHAN›ın babası vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Akan
Candan COŞKUN’un annesi vefat etmiştir.
• Adana 2 No’lu Şube üyelerinden Sevilay
BAKICI’nın babası vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Ahmet ÇETİN›in annesi vefat etmiştir.
• Ankara 2 No’lu üyelerinden Mesut ERDEM babası vefat etmiştir.
• Ankara 4 No’lu Şube üyelerinden Necla
ŞANAL›ın babası vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Songül ALTUNÇ’un annesi vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Türkyılmaz CANBAZ’ın kız kardeşi vefat etmiştir.
• Ankara 6 No’lu Şube üyelerinden Enver
FERLİ’nin annesi Durkadın FERLİ vefat etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden SevimEren Öz’ün babaları vefat etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Sadettin ACAR’ın oğlu vefat etmiştir.

• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Cüneyt
AKSU’nun babası vefat etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Mehtap
GÜLDÜREN’ın babası vefat etmiştir.
• Bursa 1 No’lu Şube üyelerinden Hülya
HACIZADE’nın babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden İbrahim Erdem ŞAHİN›in babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Cemal
BEKDEMİR’in babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Murat
KESKİN’in babası vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden i Mehmet
YÜKSEL’in annesi vefat etmiştir.
• Giresun Şube üyelerinden Turgay
SARAÇ’ın annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Hüseyin
KÖMCÜ’nün annesi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Nihat TAŞ’ın
babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Sait
KOZANHAN’ın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Mehmet
OFLAZ’ın abisi vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Recep-Murat HAKKI’nın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Selçuk
ÖZDAŞ›ın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Selçuk
ÖZDAŞ›ın babası vefat etmiştir.
• Kırşehir Şube üyelerinden Murat
KAÇAN’ın annesi vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Esra
ER’in babası Osman ŞENSOY vefat etmiştir.
• Kocaeli 2 No’lu Şube üyelerinden Kadir
ECİR’in babası vefat etmiştir
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Çetin
TACİR’in babası vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Nur
Mehtap YAZICI’nın annesi vefat etmiştir.
• Konya 1 No’lu Şube üyelerinden Süleyman KARADENİZ’in babası vefat etmiştir.

• Karaman Şube üyelerinden İsmail Veli
GÖKBULUT’un kızı vefat etmiştir
• Karaman Şube üyelerinden Sıtkı
ÇAKAR›ın babası vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Ramazan
PARLADI’nın annesi vefat etmiştir
• Karaman Şube üyelerinden Hikmet
BARUTÇU’nun annesi vefat etmiştir.
• Karaman Şube üyelerinden Hasan
ELMALI’nın babası vefat etmiştir.
• Kayseri 1 No’lu Şube üyelerinden Vedat
OMALAR’ın çocuğu vefat etmiştir.
• Konya 2 No’lu Şube üyelerinden Abdilkadir ÜNAL’ın babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet YAVUZ’un annesi vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Kibare
IŞIN› nın kardeşi Mehmet SAVAŞER vefat
etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Fatoş
DUMLUPINAR’ ın babası vefat etmiştir.
• İzmir 1 No’lu Şube üyelerinden Mehmet YAVUZ’un annesı vefat etmiştir.
• İzmir 2 No’lu Şube üyelerinden Coşkun
ESVEN’in kardeşi vefat etmiştir
• İzmir 3 No’lu Şube üyelerinden Doğan
KOCAOĞLU’nun annesi vefat etmiştir.
• Nevşehir Şube üyelerinden Özgür
TÖNGÜR’ün babası vefat etti.
• Nevşehir Şube üyelerinden Tuğba
SOLMAZ’ın babası vefat etmiştir.
• Mersin 2 No’lu Şube üyelerinden Esin
ERSÖZ’ün babası vefat etmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Kemal
ÖZCAN’ın babası vefat etmiştir
• Sinop Şubesi üyelerinden Turan
BAŞKAN’ın babası vefat etmiştir
• Sinop Şubesi üyelerinden Ceyhun
KARA’nın babası vefat etmiştir.
• Sinop Şubesi üyelerinden Ercan
DİNÇ’in babası vefat etmiştir.

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Ankara 2 No’lu Şube üyelerinden Sedat GÜNEYPARLAK,
Yozgat Şube üyelerinden Ömer İBİŞ vefat etmiştir.
Türk Eğitim-Sen ailesi olarak; vefat eden tüm üye ve üye yakınlarına
Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

www.turkegitimsen.org.tr
www.turkegitimsen.org.tr
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